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Abstrakt 

Tuberkulóza je nemocí zatíženou značným množstvím citově zabarvených konotací, 

které svým v současnosti zpravidla negativním charakterem ztěžují pacientovo vyrovnávání 

se s touto chorobou. Pomocí kvalitativní analýzy médií a hloubkových rozhovorů s pacienty 

bylo zjištěno, že člověk nemocný tuberkulózou se dnes v České republice setkává jak 

s pozůstatky historického obrazu nemoci, tak s jejími novými reprezentacemi. Tuberkulóza je 

v obou případech veřejným diskursem definována jako problém, který se většinové 

společnosti netýká. V prvním případě proto, že je zmiňována v historických souvislostech 

asociujících dávnou minulost, a v druhém je pak prezentována jako nemoc sociálně 

vyloučených jedinců žijících na okraji společnosti, kteří jsou navíc většinovou populací 

vnímáni negativně i za jiných podmínek. Osoby nakažené tuberkulózou jsou proto kvůli své 

nemoci stigmatizovány a diskvalifikovány, protože trpí v dnešní době svým způsobem 

nepřijatelným onemocněním. 

 

Abstract 

Tuberculosis is a disease accompanied by a number of negative emotional 

connotations, which make it difficult for the patient to deal with the illness. With the help of a 

qualitative media analysis and in-depth interviews with patients we found that a person ill 

with tuberculosis today in the Czech Republic is faced with both remainders of the historical 

image of the illness as well as its new images. Tuberculosis is in both cases defined as a 

problem which the major society is not involved in. This is for one reason because it is often 

mentioned in historical circumstances, which associates long gone history, and for the second 

reason as it is presented as a disease of socially excluded individuals living on the edge of 

society, who are perceived negatively by society in general. People infected with tuberculosis 



 

 

   

are therefore stigmatized and disqualified because the disease they are ill with is today 

perceived as something unacceptable and improper. 
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Námět práce 

Ve své práci bych se chtěla zaměřit na to, jak je mediálně konstruován obraz určité 

nemoci a jaké tyto konstrukce mají vliv na její zvládání nemocnými. Vycházím z pojetí 

zkušenosti s nemocí (illness experience), které je využíváno v současné sociologii medicíny. 

Tento termín odráží způsob, jakým lidé definují a vnímají poruchy svého zdraví. Zatímco 

pojetí „illness“ odráží laickou a subjektivní definici zdravotních problémů, další v sociologii 

medicíny objevující se termín „disease“ odráží definici zdravotních problémů zdravotnickými 

profesionály [Freidson 1970]. V mé práci mi půjde především o první z uvedených pojetí -  

tedy o to, jak se v subjektivním prožívání nemoci projevuje její veřejný, laický obraz.  

Představy různých onemocnění se mění s průběhem času a jejich podoba může značně 

ovlivňovat pacientovo vyrovnávání se s diagnózou [Sontag 1997]. Vycházím z toho, že 

nemocný se vedle samotné léčby musí vyrovnávat s určitými asociacemi, které jsou 

s některými chorobami spojené. Mechanismy působení veřejného diskursu na individuální 

vnímání onemocnění bych chtěla konkrétně ukázat na tuberkulóze, která je spojena s mnoha 

asociacemi (v dnešní době pravděpodobně především negativními), a proto se zdá být dobrým 

příkladem. Pokud je nemoc spojována především s migranty z východu a nižšími sociálními 

vrstvami, nebo je dokonce považována pouze za problém minulosti, může být zvládání této 

diagnózy pro pacienta horší, než by bylo u jiné, obdobně závažné choroby, ale nezatížené 

zabarvenými konotacemi. Předpokládám, že tyto asociace v kombinaci s povinným, 

minimálně dvouměsíčním, pobytem v nemocnici, která navíc působí jako totální sociální 

instituce dočasně člověka zbavující jeho běžných rolí, tak jak ji popsal Erving  Goffman 

[1961], pravděpodobně ztěžují zvládání tohoto onemocnění. Svým výzkumem bych chtěla 

tento teoretický předpoklad ověřit.  

 

Cíle práce 

Cílem mé práce by mělo být zjištění, jakou má tuberkulóza ve veřejném diskursu 

podobu, kde je prezentována i v jiných než v čistě lékařských souvislostech, a poté zmapování 
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zvládání této nemoci se všemi jejími sociálními dopady – pacienti musejí uvědomit své okolí 

o možné nákaze a strávit minimálně dva měsíce na uzavřeném oddělení, což právě 

v kombinaci s určitým obrazem choroby může být z hlediska subjektivního vnímání větší 

zátěží než samotná léčba. 

 

Metody 

Pro zjišťování současného obrazu tuberkulózy použiji kvalitativní obsahovou analýzu 

médií, především pak televizních zpráv a internetových zpravodajských serverů, včetně 

diskuzí pod články. Zabývat se budu pouze současnou situací v České republice, takže zahrnu 

zprávy z posledních přibližně dvou let. Tuto část práce budu zpracovávat na studijním pobytu 

v Barceloně a po návratu navážu výzkumem toho, jak se pacienti s touto diagnózou 

vyrovnávají. K tomu použiji metodou polostrukturovaných rozhovorů s nemocnými, a to buď 

přímo v léčebně, nebo po jejich propuštění – to bude záviset na konkrétních možnostech 

v daném zařízení. Pokud to bude z časového a organizačního hlediska možné, srovnám situaci 

České republiky se Španělským královstvím, kde je výskyt tuberkulózy zhruba dvakrát vyšší, 

takže by mohla být veřejná diskuze i povědomí podstatně výraznější. 

 

Předběžná struktura práce 

1. Úvod 

2. Metodologie 

3. Teoretická východiska, historické reprezentace tuberkulózy 

4. Výzkumná zjištění 
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4.2. Zkušenosti pacientů 

5. Závěry 
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Úvod 

Ve své práci se zaměřuji na sociálně konstruované reprezentace tuberkulózy, 

se kterými se pacienti musejí během své léčby vyrovnávat. Zkoumám proto, jakým způsobem 

je vytvářen mediální obraz této choroby a jaký má tato konstrukce vliv na její zvládání 

nemocnými. Její současný obraz tak, jak se objevuje ve veřejném diskursu, porovnávám také 

s historickou reprezentací tuberkulózy, abych zjistila, jestli se její podoba mění s průběhem 

času, nebo je na historickém kontextu nezávislá. Tím, že je v českém prostředí TBC poměrně 

dobře léčitelná, se v životě nemocného projevují především její sociální dopady a nelze na ní 

proto pohlížet pouze jako na fyzickou abnormalitu organismu. Pochopitelně i jiné nemoci 

mají tento sociální rozměr a mohou silně dopadat na společenský život pacienta, ale 

tuberkulóza je spojena s tolika asociacemi, že je vhodným příkladem léčitelné choroby, která 

má ale i značný sociální rozměr, jež nejlépe postihne antropologický výzkum. Současný cíl 

boje proti tuberkulóze je totiž pouze její mikrobiologické potlačení, zatímco na kvalitu života 

nemocných se již takový zřetel nebere (Guo a kol. 2009). 

K tomu, abych se zabývala konkrétně tuberkulózou, mě přivedla i moje vlastní 

zkušenost s touto nemocí, ze které jsem se před necelým rokem vyléčila. Během mé terapie 

jsem si všímala, že je s ní spojeno mnoho zabarvených konotací a to v drtivé většině případů 

negativních. Chtěla bych proto zjistit, proč tomu tak je, jestli tomu tak bylo vždy a jakým 

způsobem se s těmito reprezentacemi vyrovnávají ostatní pacienti. Vycházím z pojetí 

zkušenosti s nemocí (illness experience), které je využíváno v současné sociologii a 

antropologii medicíny. Tento termín odráží způsob, jakým lidé subjektivně definují své 

zdravotních potíže, zatímco další v těchto oborech používaný termín „disease“ odráží definici 

vytvořenou zdravotnickými profesionály (Kleinman 1980). V mé práci se pochopitelně 

zaměřuji na laický koncept nemoci, podobně jako to dělal americký antropolog Robert 

Murphy v Umlčeném těle, kde reprodukuje svoji zkušenost s rakovinou a ochrnutím (Murphy 

2001). Já vycházím jak z vlastní zkušenosti a pozorování, tak z kvalitativních rozhovorů 

s dalšími pacienty. 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a analytickou. V první části 

zreviduji dostupnou literaturu související s mým námětem a přiblížím tak základní východiska 

rozboru, abych se v té druhé již věnovala analýze českých médií a rozhovorům s pacienty, 

kterými se pokusím teoretická východiska ilustrovat reáliemi z průběhu tuberkulózního 

onemocnění a jeho léčby. V první kapitole, spolu s pojmy disease a illness, rozliším 

antropologický a biomedicínský pohled na nemoc, abych se pak podívala na jejich odlišné 
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přístupy i k samotné tuberkulóze. Ve zbytku práce již budu vycházet především 

z antropologické perspektivy. Poté se podívám na vznik, průběh a důvody stigmatizace 

nemocných, které později doložím příklady ze života lidí pacientů. Dále se budu věnovat 

historickým reprezentacím této nemoci, abych je mohla srovnat s těmi současnými, které jsou 

analyzovány v šesté kapitole. Na závěr teoretická východiska ilustruji výpověďmi pacientů i 

vlastní zkušeností a především se podívám, jakým způsobem pacienti vnímají ve veřejném 

diskursu převládajícími obrazy nemoci, které podle mého názoru mají zásadní vliv na jejich 

vypořádávání se s tímto onemocněním. 
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1. Sociální dimenze nemoci a rozdíl mezi antropologickým a 

biomedicínským pohledem 

Když jsem poprvé uslyšela svoji diagnózu, nevěděla jsem, jak reagovat - na jednu 

stranu to byla ta nejméně závažná nemoc, jakou jsem s obrovskou dutinou na plicích mohla 

mít, na druhou stranu jsem byla přesvědčená o tom, že v dnešní době už není možné takovou 

chorobu chytit. 

Během následujících měsíců jsem stále častěji narážela na podobné, ale i mnohem 

vyhraněnější reakce v mém okolí a začala jsem proto přemýšlet, proč a čím je tuberkulóza 

odlišná od ostatních, podobně závažných nemocí. Když se řekne pneumonie s plicní infekcí, 

téměř nikdo si nepředstaví další metafory skrývající se za tímto onemocněním. Když jsem ale 

svým blízkým vysvětlovala, že musím na několik měsíců zanechat studia, práce, sportu i 

všech sociálních kontaktů, protože budu dlouhodobě hospitalizována, zjistila jsem, že nejen já 

si s tuberkulózou spojuji určité obrazy. Tato dimenze mě trápila mnohem více, než samotné 

onemocnění – lékaři mi vysvětlili, že jde sice o závažnou chorobu, ale při dodržení daného 

režimu plně léčitelnou. Na plicních odděleních jsem se navíc nesetkala s žádným náznakem 

údivu či zděšení, tak jako tomu bylo mezi ostatními lidmi, ale i doktoři jiného zaměření. 

Zdálo se mi, jako bych měla dvě odlišné choroby – jednu, která se vyléčí v nemocnici pod 

dohledem lékařů a druhou, kterou vnímám já a je spolutvořena reakcemi mého okolí. 

Na nemoci je možné nahlížet minimálně ze dvou odlišných perspektiv, které jsou dále 

rozvedeny v termínech disease a illness. Jedná se o pohled biomedicínský, který je často 

kritizován právě (ale nejen) tím druhým, tedy antropologickým. Je mu vytýkáno, že se jeho 

výklady díky kořenům v biodeterminismu a redukcionismu limitují téměř výhradně na 

biologické příčiny, kterými vysvětluje průběh života, nemoci i smrti. Nemoci jsou 

považovány za biologické či psychobiologické anomálie, které postihují tělesné funkce a 

struktury a projevují se profesionálem rozpoznatelnými příznaky. Cílem biomedicíny je poté 

vyřešit problémy způsobené těmito anomáliemi navrácením organismu do jeho biologické 

rovnováhy, nebo alespoň potlačením některých projevů (Martínez 2008). 

1.1. Tuberkulóza z pohledu biomedicíny a průběh její léčby v České 

republice 

Nicméně pro pochopení všech aspektů života s tuberkulózou je potřeba znát i její 

etiologii a průběh, a to jak fyzický, tak terapeutický. Tuberkulóza, nazývaná též souchotiny či 

úbytě, je infekční bakteriální onemocnění, které napadá především plíce, ale zhruba v 15% 
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případů může zasáhnout i uzliny, klouby, kosti, kůži, či pleny mozkové (Tuberkulóza 

dospělých 2002). Ačkoli je od padesátých let minulého století považována za léčitelnou, stále 

je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí na infekční choroby. Hlavním zdrojem nákazy jsou 

lidé s otevřenou plicní formou tuberkulózy, kteří podobně jako při chřipce do vzduchu 

kapénkovou formou vylučují bakterie, které jsou ale velmi odolné (na vzduchu vydrží až 

několik týdnů) a k nákaze jich stačí vdechnout pouze několik. Zajímavé je, že pouze u 5-10% 

latentně nakažených propuká během jejich života aktivní forma tuberkulózy, přičemž 

celosvětově je infikována zhruba třetina populace. Pravděpodobnost propuknutí nemoci se 

zvyšuje s věkem a u HIV pozitivních, či jinak imunosupresivních jedinců. Zdraví lidé mají 

vysokou šanci, že si jejich imunitní systém s infekcí poradí sám. Proto se tuberkulóza tak 

často dává do spojitosti s chudobou, nejčastěji totiž napadá mladé lidi v jejich produktivním 

věku, kteří jsou ale oslabeni pro vyčerpávající práci, špatnou výživu a nedostačující 

hygienické podmínky (WHO). 

1.1.1. Šíření infekce 

Riziko přenosu a míra nakažlivosti značně kolísá – záleží na koncentraci bakterií ve 

sputu, způsobu, jakým nemocný kašle a také typem jeho kontaktu s okolím. Obecně platí, že 

čím intenzivnější kontakt, tím vyšší riziko nákazy – obyvatelé stejné domácnosti jsou tedy 

vystaveni nejvyššímu riziku. Také ale záleží na velikosti bytu a možnostech větrání, tedy 

faktory, které často podporují vznik nemoci u imigrantů žijících ve stísněných prostorách 

s mnoha dalšími lidmi. Zvyšující se výskyt tuberkulózy mezi přistěhovalci není tedy 

zapříčiněn pouze jejich původem v zemích s vysokou incidencí, ale také materiálním 

strádáním - jejich socioekonomickým postavením v hostitelské zemi (Migrant health 2009). 

Dalším rizikem je pro ně omezený přístup k lékařské péči a prevenci, která velmi často není 

zahrnuta ve zdravotním pojištění, pokud vůbec nějaké mají. Nedostatečné povědomí o TBC 

mezi těmito populacemi a strach ze ztráty zaměstnání v případě onemocnění ještě více 

podporuje šíření nákazy a rozvinutí nemoci do velmi pokročilého a nakažlivého stádia. Proto 

je stále podstatný rozdíl v užití antituberkulózní léčby mezi imigranty a domácí populací, 

ačkoli se většina evropských národních programů zdraví již snaží o bezplatné léčení 

přistěhovalců s tuberkulózou (Ruiz-Casares a kol. 2010). 

1.1.2. Rizikové faktory 

Socioekonomický status jako klíčový faktor pro šíření nákazy mezi migranty potvrzuje 

i index maskulinity nemocných – zatímco je průměrný poměr mužů a žen mezi „domácími“ 
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pacienty v Evropské Unii 2:1, u pacientů cizího původu je to pouze 1,4:1. To potvrzuje teorii, 

že ve vyspělých zemích převládá prevalence mezi chudšími vrstvami s mužskou 

predominancí a rizikovým způsobem života (trestanci, drogově či alkoholově závislí a 

bezdomovci), kdežto u přistěhovalců jde spíše o socioekonomické postavení než o osobní risk 

(Migrant health 2009). Tím se pochopitelně nechci dopustit žádné generalizace ohledně 

„typického“ tuberkulózního pacienta, protože minimálně v českém prostředí se ani žádná 

oficiální statistika sociálního zařazení pacientů nevede, a o častějším výskytu této nemoci 

mezi určitými skupinami lze tedy pouze spekulovat, či se odkazovat na zkušenosti lékařů, 

kteří si rozdílů v prevalenci všímají. 

1.1.3. Příznaky 

Tuberkulóza má zpočátku nespecifické, chřipce podobné příznaky – nemocný je 

unavený, apatický a má zvýšenou teplotu. Později se přidává kašel, občas se sputem a krví, 

bolesti na hrudi, noční pocení, ztráta chuti k jídlu a ubývání na váze (WHO). Stejně jako 

například pohlavní choroby, podléhá v České republice povinnému hlášení, a její léčba i 

hospitalizace jsou taktéž povinné, takže nevyžadují souhlas pacienta (Tuberkulóza dospělých 

2002). Pacient dále musí lékařům odevzdat seznam svých kontaktů, tedy veškerých osob, se 

kterými v posledních měsících přišel do bližšího styku. Většinou se jedná o kolegy, 

spolužáky, přátele a rodinu, tedy všechny pacientovy sociální kontakty. Zde, myslím, nastává 

nejtěžší okamžik léčby, protože pokud nemocný nechce zanechat své blízké v riziku nákazy, 

musí všem sdělit svou diagnózu a upozornit je na důležitost preventivního vyšetření, což se 

většinou neobejde bez citově zabarvených reakcí. Lékaři se nejprve snaží najít možný zdroj 

nákazy, o čemž mi ale bylo jak v nemocnici, tak v léčebně řečeno, že se téměř nikdy nepodaří. 

Poté se zjišťuje, jestli nemocný již nakazil někoho ze svého okolí, což se zpravidla díky 

dlouhé inkubační době také nepotvrdí. Pokud pacient odmítne sdělit své kontakty, lékaři jsou 

většinou nuceni zavolat policii – během mého pobytu v nemocnici se to přihodilo například u 

polského dělníka, který v Čechách pracoval ilegálně a měl tedy strach nejen ze ztráty 

zaměstnání, ale i z možných právních důsledků jak pro sebe, tak pro své kolegy, kteří byli 

zaměstnáni stejným způsobem. 

1.1.4. Prevence a léčba 

Co se týče prevence, je třeba říci, že vakcína proti TBC je účinná především proti 

těžkým formám onemocnění v dětství (jako je např. tuberkulózní meningitida), ale mnohem 

méně už proti samotnému přenosu, takže i jedinci očkovaní mohou v dospělosti tuberkulózu 
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chytit. I to je jeden z důvodů zrušení povinného přeočkování dětí v roce 2009, které proběhlo 

i přes protesty českých pneumologů (Nykodýmová, Balý 2009). Proto je při regulaci TBC 

důležité především včasné odhalení infekčních nemocných a důsledná léčba kombinací 

antibiotik po dobu nejméně šest měsíců. Ta se obvykle dělí na intenzivní iniciační fázi, která 

probíhá v nemocnici a zahrnuje léčbu troj až čtyřkombinací chemoterapeutik, a pokračovací 

ambulantní fázi se slabší medikací. Doba hospitalizace je ustanovena na minimálně dva 

měsíce (i v případě, že nemocný již není infekční), v případě osob nespolupracujících či bez 

trvalého bydliště probíhá léčba v daném zařízení po celou dobu. Další minimálně čtyři měsíce 

následuje ambulantní péče s pravidelnými kontrolami, po které v případě úspěšného vyléčení 

následuje několikaleté monitorování pacienta (Tuberkulóza dospělých 2002). Veškerý 

personál zdravotnických zařízení léčících tuberkulózu musí dodržovat přísné hygienické 

standarty, včetně nošení ochranných roušek, plášťů a rukavic při jakémkoli pohybu po 

zařízení. Při kontaktu s personálem a vycházení z pokoje musí roušku nosit také pacienti, 

takže je v léčebně přítomen pocit neustálé izolace a dezinfekce. Pacienti s formami 

tuberkulózy rezistentními na nejúčinnější antibiotika, kterých v současnosti díky nesprávnému 

léčení rychle přibývá (WHO), jsou izolováni naprosto a to i od dalších osob se stejnou 

diagnózou. 

1.1.5. Nemocnice jako totální sociální instituce 

Je nesporné, že léčebna tuberkulózních pacientů působí jako totální sociální instituce, 

která člověka dočasně zbavuje jeho běžných rolí. Pacienti jsou zde uzavřeni minimálně dva 

měsíce, pod neustálým dohledem personálu i ostatních nemocných, se kterými tráví kromě 

návštěv koupelny (a někdy ani to ne) či zahrady 24 hodin denně. Vytváří se zde nová pravidla 

a hierarchie, která jsou zcela odlišná od těch z okolního světa – platí zde, že ten, kdo je tu 

déle, má větší autoritu. V nemocnici se zpřetrhají vazby s běžným životem i s osobami, které 

jsou jeho součástí (Goffman 1961, Condrau, Worboys 2010). 

1.1.6. Paradigmata biomedicínského modelu 

Biomedicína, podobně jako jiné vědecké směry, prošla od svého počátku značným 

vývojem, se kterým se zároveň měnilo i veřejné povědomí o nemocech. Zaměřím se na tři 

hlavní paradigmata, která jsou dodnes důležitá pro diagnostiku a léčbu tuberkulózy, protože 

pro pochopení současného přístupu k nemoci je třeba znát i koncepty, které za ním stojí. První 

z nich je klinická anatomie, jejímž cílem je zviditelnit neviditelné, neboli najít a prozkoumat 
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poškození uvnitř jedincova těla pomocí moderních zobrazovacích technik (např. radiologie, 

tomografie, nebo magnetické rezonance).  

Druhým konceptem je bakteriologie, která za původce nemocí začala označovat 

mikroorganismy, které v lidském těle způsobují rozličné dysfunkce. Ve stejné době byly 

objeveny nejen bakterie, ale také mnoho druhů chemoterapie (včetně té antituberkulózní) a 

začaly se rozvíjet teorie o nakažlivosti. Některé z nich dokonce braly v úvahu vliv stavu 

atmosféry či sociálního a majetkového postavení jako další možné faktory podporující šíření 

nákazy. Představa nakažlivosti byla vždy spojena s karanténou a přísnou byrokratickou 

kontrolou infikovaných, zatímco konkurenční antikontaktní teorie vyzdvihovala pokrok, 

liberálnost a volnou tržní aktivitu (Martínez 2008). Dnes pochopitelně převládá první typ 

dohledu nad nemocí (surveillance), protože, jak už bylo řečeno, je relativně snadno léčitelná, 

ale vakcinace neznamená bezvýhradnou ochranu obyvatel, takže její eliminace vyžaduje 

striktní dozor nad pacienty i hygienickými podmínkami a dodržování určitých pravidel. To, 

kromě izolace infekčních pacientů a vyšetření jejich blízkých, vyžaduje především důsledné 

užívání léků, protože se zjistilo, že předčasné ukončení léčby (nebo její nesprávná kombinace) 

způsobuje mutaci a vznik kmenů TBC rezistentních vůči nejúčinnějším antituberkulotikům – 

isoniazidu a rifampicinu (označována jako MDR-TB, neboli multirezistentní tuberkulóza) i 

antibiotikům druhé řady (XDR-TB, extrémně rezistentní tuberkulóza). Pokud člověk 

napadený rezistentním kmenem, který je nadto více agresivní, nakazí tuberkulózou další 

osobu, na její léčení už také nebudou stačit běžná antibiotika, protože jí s nákazou předal i 

odolnosti vůči základní řadě léků (WHO). Tyto druhy onemocnění vyžadují podstatně delší a 

nákladnější léčbu s mnoha vedlejšími účinky a 60-80% mortalitou (Tuberkulóza dospělých 

2002). Pacienti musí být naprosto izolováni a není pochyb, že zhruba dvouletý pobyt na 

jednolůžkovém pokoji s minimálním kontaktem s okolím (a tím je navíc pouze zdravotnický 

personál), tak jako tomu v Čechách bývá u rezistentních typů TBC, musí být psychicky velmi 

vyčerpávající. 

Predominance infekčního modelu v současné Západní medicíně si všímají i sociálních 

vědci – jeho všeobecné přijímání se potvrdilo například při výzkumech tuberkulózy mezi 

nízkopříjmovými skupinami ve Spojených státech, kde byla navíc zjištěna i přítomnost mnoha 

negativních stereotypů a obav z této diagnózy mezi danou populací (Kelly 1999). To je 

podporováno dalším rysem moderní medicíny - hledáním „pacienta nula“ (patient zero), tedy 

počátečního původce nákazy. Epidemiologie hledání prvotního pacienta se často mění 

v sociální analýzu tuberkulózy, protože tato osoba většinou patří, nebo je zde alespoň 
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vyhledávána, mezi chudé a marginální skupiny, nebo etnické minority (Condrau, Worboys 

2010: 11). 

Posledním paradigmatem je molekulární biologie, využívaná především v lékařském 

výzkumu pro možnost snížení výskytu některých chronických a degenerativních poruch, ale 

také vysvětlující vyšší náchylnost určitých populací ke specifickým poruchám a infekcím. 

Občas bývá zmiňována vyšší náchylnost romské populace k tuberkulóze, ale není zcela jasné, 

do jaké míry se jedná o genetickou predispozici a kdy už jsou důležitější zhoršené hygienické 

a ekonomické podmínky, které jsou v případě této nemoci faktory podstatně zvyšující 

pravděpodobnost nákazy. 

1.2. Antropologický pohled a rozlišení pojmů disease, illness a sickness 

„Musejí pochopit, že nežijeme v nemocnici.“ Politický aktivista protestující proti 

zdravotní politice zaměřené na prevenci HIV (Kleinman 2000). 

Je zřejmé, že na situaci pacientů léčících se s tuberkulózou nelze pohlížet pouze jako 

na pravidelné užívání léků za účelem navrácení organismu do jeho původního stavu, ale jako 

na mnohem širší proces s mnoha sociálními dopady na život nemocného. U tuberkulózy se 

navíc silně potvrzuje propojení zdravotního stavu, socioekonomického postavení a kulturního 

prostředí, které ovlivňují jak rozvoj nemoci, tak úspěch jejího léčení. 

1.2.1. Antropologická perspektiva 

Zdraví a nemoc jsou skutečnosti jak biologické, tak sociální, ale univerzálně je na ně 

pohlíženo právě skrze biomedicínskou perspektivu, která se sociální a kulturní dimenzí téměř 

nezabývá. Je třeba si uvědomit, že i „všemocná“ západní medicína je pouze jeden z možných 

systémů nahlížení na svět. Biomedicínský model je nahlížen jako obraz reality, místo aby byl 

chápán jako jeden z jejích možných vyjádření. Jiný z modelů (častý v tradičních 

společnostech) například definuje nemoc ne jako biologický proces, ale jako narušení 

sociálních vztahů v okolí nemocného. Od toho se pak odvíjí i odlišný způsob léčení, 

zaměřený spíše na sociální než na biologické procesy. Biomedicína ale nemoc zkoumá jako 

entitu nezávislou na sociálním, kulturním a institucionálním prostředí, z kterého vzešla, 

nebere v potaz pacientův život a zkušenost, zároveň ale sama vychází z určitých 

společenských norem a kulturních hodnot, které jsou nicméně v rámci jejího považování se za 

neutrální diagnostiku přehlíženy (Mishler 1981). Ačkoli tato koncepce začala později uznávat 

i jiné prvky lidského života (např. socio-kulturní pozadí, stupeň chudoby či stravovací 

návyky) za faktory, které ovlivňují lidské zdraví, jako prvotní příčinu onemocnění stále 
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považuje čistě biologické faktory. Tak, jako je biomedicínský model zaměřen na 

mikroskopický rozklad lidského těla, které dělí na jeho jednotlivé části analyzovatelné dílčími 

specializacemi medicíny, antropologická perspektiva má pohled spíše makroskopický – 

pohlíží na nemocného holisticky, bere v úvahu také jeho biografii, kulturní pozadí, vztahy, 

socio-ekonomické zázemí i současnou politickou situaci. Mezi oběma přístupy je několik 

podstatných rozporů, například mezi jejich názorem na všeobecnost nemocí – biomedicína je 

považuje za univerzální, zatímco antropologie partikularisticky sleduje propojení kulturních 

prvků s biologickými. Podobně se staví do protikladu jednoduchá kauzálnost a 

jednorozměrnost nemocí se složitější sítí mnoha příčin a vícerozměrným charakterem, který 

umožňuje zohledňovat kulturní, sociální, politické a ekonomické podmínky onemocnění. 

Proto antropologie nahlíží na biomedicínské kategorie jako na sociální výtvory a kritizuje 

jejich iluzorní neutralitu a představu, že pouze kopírují realitu (Martínez 2008). 

1.2.2. Disease, illness a sickness 

V této práci pochopitelně vycházím z antropologického přístupu k nemoci, který je 

navíc podpořen mou vlastní zkušeností. Ta byla mnohem silněji ovlivněna právě sociální 

dimenzí mého onemocnění, než samotnými fyzickými problémy a následnými vedlejšími 

účinky léčby. V sociologii a antropologii zdraví se pro rozlišení jednotlivých rozměrů nemoci 

používá odlišných termínů, které se většinou ponechávají v angličtině, protože čeština nemá 

odpovídající výrazy. Jedná se o dichotomii mezi illness a disease, tak jak ji v roce 1971 

popsal americký psychiatr a antropolog Horacio Fabrega jr. (Medical Anthropology) a později 

zrevidoval jeho kolega z obou oborů Arthur Kleinman (Patients and healers in the context of 

culture). Podívám se i na doplnění o termín sickness, který vysvětluje již zmiňovaný 

španělský antropolog Ángel Martínez Hernáez (Antropología médica: Teorías sobre la 

cultura, el poder y la enfermedad). 

Fabrega ve své Antropologii medicíny (Medical anthropology) představuje dvě 

zaměření tohoto oboru založené na dichotomii mezi etnomedicínou a Západní biomedicínou. 

V prvním případě se vlastně jedná o emic přístup k nemoci (v tomto případě illness), která je 

nahlížena skrze její prožívání zainteresovanými jednotlivci a skupinami. Illness je tedy 

kulturní kategorie. Biomedicínsky orientované práce situaci zkoumají pomocí kategorií 

Západní medicínské vědy, tedy s důrazem na biologické abnormality v lidském těle. V těchto 

výzkumech již není brán ohled na vnímání nemoci samotnými nemocnými, ačkoli se objevují 

i díla beroucí v úvahu například socio-kulturní pozadí. V etic přístupu se nemoc označuje jako 

disease (Fabrega 1971). 
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Fabregovu dichotomii disease a illness nicméně v roce 1980 reformuloval Arthur 

Kleinman (Patients and healers in the context of culture), jenž jej kritizoval právě pro 

biomedicínský přístup k problematice. Disease je podle něj „lékařova či léčitelova 

rekonstrukce pacientových potíží v technické terminologii daného léčitelského systému“. 

Ačkoli se tedy termín nejčastěji používá ve spojitosti s biomedicínou, nemusí se jednat pouze 

o ni, protože i ostatní medicínské systémy (např. ájurvédský či tradiční čínský) mají své 

kategorie, skrze které pohlížejí na záležitosti zdraví a nemoci.Druhý pojem, illness, se vyvinul 

ve „zkušenosti blízkou kategorii, zohledňující kulturou ovlivněné sociální a osobní prvky 

onemocnění, které tak často chybí v technickém diskursu nemoci“ (Kleinman 2010: 231). 

Zkušenost s nemocí (illness experience) ale neznamená pouze osobní příběh okleštěný od 

sociálního a kulturního zázemí pacienta, ani čistě biologickou definici jeho problému. 

Kleinman proto navrhuje třídimenzionální model tohoto termínu, jehož první část zahrnuje 

kulturní reprezentace nemoci (tedy kolektivní vzory obsažené například v umění). Druhá 

dimenze je kolektivní zkušenost, která definuje životy celých generací lidí, v našem případě 

tuberkulózních pacientů, jak se na ní podíváme později. Konečně poslední aspekt zkušenosti 

s nemocí je její subjektivní, emočně-morální dimenze. Všechny tři rozměry nemoci na sebe 

vzájemně působí a změna jednoho z nich zpravidla ovlivňuje i ty zbylé (Kleinman 2010). 

Proto se zkušenost s nemocí liší v čase i prostoru, jak se budu snažit ukázat později 

v analytické části mé práce. Vnímání tuberkulózy bude nevyhnutelně odlišné ve 

společnostech s rozdílnou úrovní její incidence, ale například i ve vztahu k rozšířenosti 

masových médií, či znalosti o původu tohoto onemocnění (tedy změna probíhající především 

po časové ose). To je však často opomíjeno i samotnými lékaři, kteří si neuvědomují, že 

pacienti mohou svou chorobu vidět úplně jinak než v jejích čistě fyzických projevech. 

Nemocný člověk nevnímá bakterie způsobující rozklad jeho plic, ale celkové potíže, které 

negativně ovlivňují jeho život, tedy spíše illness, zatímco zdravotnický personál vnímá a ptá 

se na jeho disease. Koncept illness reprezentuje antropologickou představu nemoci, která také 

mnohem lépe vystihuje význam tuberkulózy tak, jak ho zkoumám ve své práci, ačkoli 

nerozlišuji česká pojmenování pro chorobu, protože by díky své nejednoznačnosti mohla být 

značně zavádějící. Je to subjektivní stav vnímaný a reflektovaný ve vztahu k sociálnímu a 

kulturnímu okolí, které navíc mění chování jak nemocného, tak lidí v interakci s ním, a může 

být značně odlišný od vědeckého výkladu této situace. Martínez nepoužívá pouze tyto dva 

koncepty, ale rozlišuje i kulturní termín illness od sociálního sickness, ačkoli je většinou 

velmi obtížné stanovit přesnou hranici mezi kulturní a sociální dimenzí nemoci (Martínez 

2008). Pojem sickness se podobá Goffmanovým myšlenkám o stigmatizaci, protože odkazuje 
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k narušené sociální roli, která je v protikladu s normami a očekáváními ostatních (Goffman 

2003). 
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2. Stigmatizace nemocných 

Jak jsem již předeslala, mé práci vycházím z pojetí nemoci jakožto illness a budu tedy 

zkoumat její subjektivní prožívání a vliv veřejného laického obrazu na něj. Tuberkulóza je 

nemoc se silnými sociálními dopady a to nejen díky přibližně půlročnímu vyřazení 

nemocného z běžného života, ale také kvůli stigmatu s ní spojeným. Pro studium důvodů a 

průběhu stigmatizace jako takové vycházím především z knihy Ervinga Goffmana Stigma: 

poznámky k problému zvládání narušené identity (2003), protože nám dává jak sociálně-

psychologické vysvětlení tohoto jevu, tak ilustraci příběhy stigmatizovaných z jiných studií i 

vlastního výzkumu. Ten je založen především na pozorování, ale prý se také nechal najmout 

jako asistent tělocviku v psychiatrické léčebně. V analytické části pak navážu s vlastními 

zkušenostmi určitým způsobem stigmatizovaného člověka, protože tím v naší společnosti 

tuberkulózní pacient bezpochyby je, a obohatím je také o zážitky dalších osob, kteří si touto 

nemocí prošli a zažívali podobné pocity sociální diskreditace. 

2.1. Nemoc jako elementární sociální událost 

Největším paradoxem nemoci je totiž její povaha jedné z nejvíce osobních a zároveň 

nejvíce společenských záležitostí. Nemocný se cítí odříznut od svého okolí (tím spíše při 

izolaci v léčebně), ode všeho co tvoří jeho sociální život (v podobném smyslu jako funguje 

totální instituce) a sám se musí vyrovnávat se svými obtížemi. Vše kolem nemoci je ale 

současně i sociální a to nejen kvůli množství zapojených institucí a osob (v případě TBC se 

jedná o všechny vyšetřené kontakty, ošetřující lékař, zdravotnické zařízení, kde je pacient 

hospitalizován, hygienická stanice atd.), ale také díky samotnému smýšlení o nemoci – 

identifikovat a léčit ji je bytostně společenské, stejně jako již jen uvažovat o něčí nemoci 

znamená odkazovat tím k druhým. V mnoha společnostech je nemoc považována za sociální 

volání o pomoc, nemluvě o chorobách připisovaných osobnímu pochybení, kde je také jasné 

sociální kódování (Augé 1995). 

2.2. Normálnost a abnormálnost 

Jednou z prvních antropologických prací, která kritizovala Západní redukcionismus 

v jeho přístupu mimo jiné k nemocným, byl článek Ruth Benedictové z roku 1934 

Antropologie a nenormálnost (Anthropology and the abnormal), ve kterém relativizuje 

měřítka normality a abnormality lidského chování. Psychologické kategorie „normální“ a 

„nenormální“ se liší podle současného charakteru dané společnosti, takže to, co považujeme 
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za normální v té naší, nemusí tak být bráno v jiném čase a/nebo místě a obráceně. 

„Normalita“ je pouze obecný způsob lidského chování v té které kultuře, kterému se naprostá 

většina osob během svého života přizpůsobí, a přijmou ho za svůj. Za abnormální potom 

považují to chování a jevy, které jejich kulturně naučeným návykům a představám 

neodpovídá (Benedict 1934). Podobným způsobem na nemoc nahlížejí i sociální 

konstruktivisté – každá společnost definuje své vlastní podmínky normality a abnormality, 

takže nemoc v některých částech světa vnímaná jako běžné onemocnění, může jinde působit 

odpor a zmatení. Zatímco si obyvatelé ve vyspělých zemích mohou myslet, že tuberkulóza je 

něco nezvyklého a nenormálního (alespoň mezi „slušnými lidmi“), v jiných státech s vyšší 

prevalencí může být situace naprosto odlišná. Proto se také práce zabývající se stigmatizací 

tuberkulózních pacientů většinou koncentrují do prvně zmíněných částí světa, jak ukážu 

později při jejich rozboru. 

2.3. Vznik stigmatu 

Kulturní relativitou normality se Erving Goffman zabývá, když vysvětluje postoj 

majoritní společnosti k abnormálním jednotlivcům a způsoby jejich vyrovnávání se s touto 

situací. Vysvětluje i historický vývoj stigmatizace, jejíž význam se během historie posunul 

tak, že je dnes silněji spojena spíše s hanbou než se samotným fyzickým původem stigmatu 

(Goffman 2003). Ačkoli mluví především o fyzickém, trestaneckém nebo závislostním 

stigmatu, jeho teorie jsou aplikovatelné na jakoukoli stigmatizující životní situaci, kterou i 

tuberkulóza dle mého názoru nyní je. V jejím případě stigmatizace nevzniká samotným 

onemocněním, které je dnes obdobně závažné a nakažlivé jako mnoho jiných, ale skrze jeho 

sociálně připsané významy. Předpokládám, že důvod k určitému pocitu hanby či alespoň 

rozpačitosti z této diagnózy, se kterým jsem se setkala nejen u sebe, ale i u ostatních 

hospitalizovaných (především ale u studentů a nemanuálně pracujících lidí), vychází jak 

z vědomí nakažlivosti, tak z určitých asociací, které jsou s tuberkulózou spojovány. Konkrétní 

podobě současného i historického veřejného diskursu se budu věnovat v dalších kapitolách, 

ale po mé zkušenosti předpokládám spojení s určitými negativně hodnocenými skupinami lidí 

a domnělé vymýcení či historickou povahu tohoto onemocnění. Veřejné povědomí o nemoci 

(bez ohledu na jeho správnost) většinou obsahuje i vlastní teorie o zvycích a chování, které 

podporují vznik té které nemoci, jako jsou například hygienické a stravovací návyky nebo 

styk s rizikovými skupinami. Proto si myslím, že některá onemocnění jsou více či méně 

považována za způsobená rizikovým chováním samotných nemocných. Na mysli mám 

například žloutenku typu A, která je spojována s nedostatečnou hygienou, nebo samozřejmě 
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všechny pohlavně přenosné choroby. Během mé léčby jsem ale měla díky otázkám ze svého 

okolí často pocit, že si za nákazu tuberkulózou mohu také sama. A ačkoli se tedy často 

nemusí jednat o chybu nemocného, lidé mají sklon generalizovat a myslet ve stereotypech. 

Toho se dopouštějí nejen laici, ale částečně i odborníci, jak později ukážu ve svém výzkumu. 

Onálepkování pacienta jakožto osobu zodpovědnou za vznik svého onemocnění tuberkulózou 

a mající kontakty, nebo přímo patřící do jedné z opovrhovaných rizikových skupin (později 

ukážu, že těmi se míní především bezdomovci, narkomani a trestanci), může pochopitelně 

jeho zdravotní stav ještě zhoršit, o psychických dopadech nemluvě (o teorii nálepkování více 

Becker 1963). Zhoršení vztahu s příbuznými a přáteli, spolu s psychickým tlakem a celkovou 

apatií, která je jedním z často uváděných příznaků TBC, může pochopitelně zpětně zhoršit i 

fyzický stav pacienta skrze neurochemické dopady způsobujícími imunitní nerovnováhu. 

Některé skupiny obyvatel dokonce může strach ze společenských a ekonomických dopadů 

tuberkulózní diagnózy odradit ve vyhledání lékařské péče a následného podstoupení léčby. 

Normy a přesvědčení panující o nemoci v dané společnosti, většinou ústící ve stigmatizaci 

pacientů, mají tedy silné dopady na zdraví jejích členů (Courtwright, Norris Turner 2010). 

Proto je pro boj s touto nemocí třeba zkoumat vyrovnání se s tuberkulózou nejen po fyzické, 

ale i po psychické a sociální stránce. 

2.4. Kategorizace ostatních 

To, jakým způsobem se rozhoduje o normálnosti, nebo nenormálnosti ostatních 

vysvětluje Goffman tak, že normální jsou pro nás osoby, které označuje jako „předvídatelné“. 

To znamená, že díky prostředkům kategorizace osob se při společenském styku běžně 

setkáváme s předvídatelnými lidmi - z prvního dojmu u cizí osoby odhadujeme její kategorii a 

atributy, tzn. její sociální identitu. Aniž si to uvědomujeme, transformujeme poté tato svá 

předjímání do normativních očekávání a požadavků, kterými formulujeme virtuální sociální 

identitu druhého člověka. Ta ale může být v rozporu s jeho skutečnou sociální identitou díky 

přítomnosti charakteristiky nežádoucího rázu – stigmatu, který se neslučuje s naším 

stereotypem o předpokládané identitě druhého a znamená tedy silně diskreditující atribut. Tím 

může být například tělesná ošklivost a znetvoření, vada charakteru (včetně uvěznění, 

nezaměstnanosti a závislostí), či rasa, národ a náboženství. V každém případě pro nás podle 

Goffmana daná osoba není tak úplně „plnohodnotným“ člověkem a často jí připisujeme ještě 

další, od jedné nedokonalosti odvozené, vlastnosti (někdy dokonce s nádechem nadpřirozena, 

jako je „šestý smysl“ u slepců). Normální je naopak člověk, který se v žádném negativním 
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slova smyslu neliší od těchto stereotypních očekávání a nemůže tedy své sociální kontakty 

nijak zaskočit (Goffman 2003).  

2.5. Přenášení stigmatu 

Dalším tématem spojeným se společensky nepřijímanou či až nepřístojnou vadou 

jednotlivce je přenášení stigmatu na osoby jemu blízké. Této tendenci se nicméně Goffman 

věnuje spíše okrajově, když ji identifikuje jako jeden z možných důvodů, proč se lidé blízkým 

svazkům se stigmatizovanými obecně spíše vyhýbají, nebo mají tendenci je ukončovat 

(Goffman 2003). Shodné jednání s osobou blízkou stejně jako se samotným stigmatizovaným, 

v anglickém originále nazýváno „courtesy stigma“ (Goffman 1963), tedy stigma jako jakýsi 

čestný titul získaný bez nositelovy zásluhy, zkoumala poté Hazel MacRae ve svém článku o 

Alzheimerově chorobě (Managing courtesy stigma). I vzhledem k povaze této nemoci, která 

má v pokročilejším stádiu značné dopady na pacientovu mentální kapacitu, zaměřila 

antropoložka svůj výzkum na rodinné členy a z nich především na pečovatele těchto osob. 

Snažila se zjistit, jestli pociťují stigmatizaci, jaké používají strategie na její potlačení a proč se 

to někomu z nich daří a jiným ne. Ačkoli jsou fáze Alzheimerovy choroby a tuberkulózy ve 

vztahu k diskreditaci protikladné (zatímco intenzita stigmatizujících situací se u první 

zmíněné s časem stupňuje, u TBC jsem pozorovala spíše sestupnou tendenci), v ostatních 

ohledech stigmatizace mají mnoho společného. Respondentů se MacRae v podstatě ptala jen 

na tři otázky – jestli se někdy, a případně jak, snažili zamaskovat některý z projevů choroby 

jejich blízkého, jestli se kdy cítili trapně či zahanbeně kvůli jeho chování a jestli se vyhýbali 

místům a situacím, kde by se cítili rozpačití a zahanbení. První otázka směřovala ke zjištění 

způsobu kontroly informací jakožto prostředku k prevenci stigmatizace, druhé dvě se potom 

zaměřovaly na to, jestli se respondent, který zažil a/nebo se obával stigmatizace, snažil 

vyhnout potencionálně nebezpečným situacím. Podobně jako já využívala pro svůj výzkum 

malý nereprezentativní vzorek respondentů s rozdílnou povahou nemoci (u Alzheimerovy 

choroby ve smyslu jejího rozsahu, u TBC spíše typu a síly onemocnění) a důrazem na 

kvalitativní charakter dat (MacRae 1999). Arthur Kleinman si také všímá, že nemoc není 

ohraničena jen tělem a vědomím nemocného, ale je zkušeností transpersonální – zasahuje jeho 

domácnost, rodinu a sociální síť. Dokládá to na příkladu rodiny chlapce postiženého na 

svalovou dystrofii, která měla občas pocity, jakoby umírali všichni, a během péče o něj se 

rodina v podstatě rozpadla, ačkoli zde již nebyla tak relevantní samotná stigmatizace jako 

ostatní dopady postižení (Kleinman 2010). 
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2.6. Internalizace obecných kritérií normálnosti 

Po Goffmanově vzoru ale musíme rozlišit osoby diskreditované (tedy se zjevným 

a/nebo známým stigmatem) a diskreditovatelné (jejichž „vada“ zatím není druhým známa), 

v případě nemocných jde tedy o to, jestli noví lidé v interakci o jejich chorobě vědí, či nikoliv 

(pochopitelně nemluvím o době povinné hospitalizace a případné nakažlivosti pacienta). 

Klíčovou myšlenkou o stigmatizaci je, že i sám stigmatizovaný má tytéž představy o identitě, 

jaké mají normální lidé – přijal měřítka společnosti za své, a proto si přesně uvědomuje, 

v čem spočívá jeho nedostatek. Souhlasí s tím, že nesplňuje požadavky na to, čím by měl být, 

což je vždy ještě posilováno přítomností normálních osob (v našem případě zdravých osob 

bez TBC historie). Pocitům ambivalence se stigmatizovaný nevyhne nejen, co se týče jeho 

vlastní osoby, ale také ve vztahu k ostatním lidem se stejným problémem, které může navíc 

stratifikovat dle stupně intenzity jejich stigmatu – k silněji postiženým lidem než je on může 

zaujímat tytéž postoje jako zdraví lidé k němu. Paradoxní je, že jej odpuzuje ta samá 

charakteristika, která jej s jejím nositelem spojuje. Přijímání obecných kritérií normálnosti i 

stigmatizovanými osobami způsobuje, že i ony mohou projevovat veškeré normální 

předsudky vůči těm, kdo jsou stigmatizováni v jiném ohledu (Goffman 2003). 

2.7. Přijetí druhými  

Problém přijetí druhými lidmi je klíčovou životní situací stigmatizovaného – lidé mu 

neprojevují takovou úctu a pozornost, jakou by oni sami očekávali. U někoho může už jen 

předjímání smíšeného kontaktu (tedy kontaktu člověka normálního a stigmatizovaného) vést 

ke snaze se mu vyhnout. Izolace má ale nesporné negativní dopady na lidskou psychiku. Ze 

strachu, že si ji ostatní nebudou vážit, bude daná osoba v kontaktu s okolím vždy nejistá, 

protože ví, že bude druhými definována na základě svého stigmatu. Smíšená sociální situace 

je ale problematická i pro normální osoby – stigmatizovaný je příliš agresivní, nebo naopak 

ostýchavý, a podsouvá našemu jednání nezamýšlené záměry. Ve snaze chovat se, jakoby 

odpovídal očekávanému typu osoby, se k němu budeme chovat, jako by byl nikým, případně 

někým horším, či naopak lepším člověkem, než ve skutečnosti je (Goffman 2003). 

2.8. Kontrola informací 

Důležitým prvkem života stigmatizovaných je kontrola informací, které o své osobě 

(respektive především stigmatu) poskytují. Zatímco diskreditovaným jde při interakci o 

zvládání napětí (spolupráci s normálními na vytváření dojmu, že jejich odlišnost je irelevantní 
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a není třeba se jí věnovat), diskreditovatelní se snaží o regulování informací týkajících se 

jejich vady (zdali a komu o ní mají říct, jestli ji raději zamlčet atd.). Možnost předstírání 

normálnosti samozřejmě souvisí se stupněm vtíravosti a viditelnosti, respektive 

postřehnutelnosti daného stigmatu (Goffman 2003). Ani u osob stigmatizovanému blízkých 

nefunguje zákonitě přenos stigmatu, protože situace je vyjednávaná spíše než daná, a záleží 

tedy na definici dané situace zainteresovanými osobami, například jako čistě zdravotní 

problém (MacRae 1999). 

2.9. Stereotypy a blízké kontakty 

Dalo by se čekat, že neosobní kontakty mezi lidmi podléhají stereotypům, zatímco 

s jejich přibližováním tento kategorický přístup ustupuje a je nahrazen realistickým 

hodnocením podle jejich osobních vlastností. Poněkud překvapivě se ale oblast zvládání 

stereotypu týká naopak spíše veřejného života (např. obchody v okolí léčebny), zatímco právě 

před svými blízkými se lidé mohou stydět a snažit se skrývat danou vadu nejvíce – 

obeznámenost nemusí vést k poklesu opovržení a stigma odpuzuje blízké, stejně tak jako cizí 

(např. gayové často skrývají svoji orientaci hlavně před rodiči). Zvládání stigmatu je přesto 

spojené s tím, jestli se člověk se stigmatizovaným zná osobně, a proto je zde definována i 

osobní identita – jako soubor jakýchsi „věšáků na identitu“, ke kterým je přichycen životní 

příběh dotyčného – tedy souhrn faktů o něm známých sloužící druhým lidem k jeho odlišení 

od ostatních. Se sociální identitou tedy souvisí soubor přípustných sociálních atributů (ke 

kterým zkušenost s tuberkulózou samozřejmě nepatří), zatímco s osobní identitou vhodný typ 

kontroly informací. (Goffman 2003). Hazel MacRae také považuje stupeň důvěrnosti mezi 

účastníky interakce za důležitou proměnnou ovlivňující stigmatizaci. Tvrdí ale, že čím jsou si 

osoby bližší, tím menší je šance, že bude jedna druhou soudit, neboli v našem případě spíše 

„odsuzovat“ (MacRae 1999). 

2.10. Zastírání 

Předstírání normálnosti se týká především těch typů stigmatu, které nejsou na první 

pohled rozpoznatelné a často nutí svého nositele je tajit před určitou skupinou osob, zatímco 

před jinými je soustavně odkrývá. Goffman uvádí prostitutky, žebráky či narkomani a 

předstírání před policií, u nás by to byl rozdíl mezi zdravotnickým personálem, před kterým 

TBC soustavně odkrýváme a zbytkem lidí. Odměna plynoucí z předstírání (nejen ilegální 

činnosti) je tak velká, že se o to někdy pokusí každý – už během mého pobytu v nemocnici 

jsem mluvila s ostatními pacienty o tom, co většinou říkáme za diagnózu, když se chceme 
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vyhnout reakcím na naší skutečnou nemoc. Tím, že má tuberkulóza nepříliš specifické 

projevy, které se dají přičítat i jiným onemocněním, většinou bylo u povrchních známostí 

poměrně snadné si diagnózu změnit. U zastírání pochopitelně hrozí diskreditace v důsledku 

odhalení, např. osobami z pacientovy minulosti – vratkost pozice diskreditovatelného 

předstírajícího člověka je pak přímo úměrná počtu lidí, kteří znají jeho tajemství (Goffman 

2003).  

Stigmatizovaní se po osvojení si normálního měřítka a poznání, že jsou vzhledem 

k němu diskvalifikováni, musejí také vypořádávat se způsobem, jakým s nimi druzí zacházejí 

a většina z nich si i osvojí schopnost zastírat. Svět stigmatizovaného je potom rozdělen nejen 

podle míst, kde potkává lidi, které zná osobně, ale i podle možnosti případného předstírání se 

všemi jeho komplikacemi a následky (jako je nepředvídaná nutnost prozradit diskreditující 

informaci, zabředávání do dalších lží, či zjištění, co si ostatní o lidech jeho kategorie 

doopravdy myslí). Ambivalence, kterou může stigmatizovaný pociťovat i při konfrontaci 

s jinými lidmi své kategorie (tedy se stejným diskreditujícím znakem), částečně vyplývá právě 

z možnosti být odhalen někým, kdo se v technikách skrývání vyzná. Předstírání má 

samozřejmě i negativní dopad na psychiku dotyčného – musí být neustále ve střehu, situace 

pro normální lidi běžné jsou pro něj plná napětí a vyžadují značné soustředění (Goffman 

2003). 

2.11. Důvody a funkce stigmatizace 

Tuberkulóza je díky stigmatům s ní spojenými bezesporu nemocí se silnými 

sociálními dopady, ale otázkou zůstává, jak tato její diskreditující povaha vzniká. Ačkoli se 

Erving Goffman věnuje dopodrobna problému stigmatu a jeho dopady na život zasažených, 

sociálními funkcemi stigmatizování určitých osob se bohužel zabývá spíše okrajově. 

Stigmatizaci osob se špatným morálním profilem samozřejmě připisuje uplatnění sociální 

kontroly, ale jeho výklad tohoto jevu například u tělesně postižených je poněkud spornější – 

on ho formuluje jako prostředek k potřebnému zúžení příležitostí sňatku. Důvod k jakési 

fascinaci a upoutání pozornosti na odlišnosti přičítá oné diskrepanci mezi virtuální a 

skutečnou sociální identitou jedince, respektive tím, co od lidí očekáváme a jací jsou. 

(Goffman 2003). Podobný pohled by se dal aplikovat i na osoby, které trpí v 21. století ve 

vyspělém světě tuberkulózou a tím pádem působí poněkud nezvykle, ale já jsem přesvědčená, 

že je možné najít hlubší důvody jejich stigmatizace než jen jakési překvapení z nepředvídané 

situace – už jen kvůli tomu, že toto překvapení je téměř vždy negativně zabarvené. Z evoluční 
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perspektivy by šlo především o přirozený odpor k nemoci jako takové, samozřejmě 

podpořený vědomím o infekčním charakteru tuberkulózy.  

Harvardské tým Andrewa Courtwrighta a Abigail Norris, kteří se zabývali průběhem 

stigmatizace a jejími dopady na nemocné (Tuberculosis and Stigmatization: Pathways and 

Interventions), vidí jako její nejčastější příčinu právě vnímané riziko přenosu na fyzicky 

oslabené členy komunity. V závislosti na lokalizaci společnosti se pak stigmatizace stupňuje 

díky spojování tuberkulózy s HIV pozitivními, nízkými sociálními vrstvami, podvýživou či 

společensky nepřijatelným chováním. Stigma má podle jejich zjištění závažnější dopad na 

ženy, chudé a málo vzdělané osoby, což je o to znepokojivější, protože právě ony jsou nejvíce 

vystaveny riziku nerovnosti ve zdraví a přístupu k léčbě a tím pádem i nákaze infekčními 

chorobami. Proto upozorňují na to, že současné tuberkulózní stigma může ještě více 

prohloubit existující rozdíly ve zdraví založené na genderové a sociální stratifikaci 

(Courtwright, Norris Turner: 2010). Pro vysvětlení stigmatizace již vyléčených pacientů je 

tedy třeba hledat i jiné důvody, než jenom strach z nákazy, která v jejich případě již ani není 

možná. 

Mimo společenské funkce izolace nakažených osob se nabízí ono spojování 

tuberkulózy s určitými negativně vnímanými skupinami osob, kterým se většinová populace 

snaží vyhýbat i bez vědomí o možnosti nějaké infekce. To, které skupiny to konkrétně jsou, se 

pokusím zjistit z obrazu tuberkulózy v současných médiích v analytické části práce. 

Samozřejmě jsem se s určitými konotacemi setkala i během mého léčení, které v této části 

také popíši. Nemocní obecně také bývají určitým způsobem stíháni, pokud si za své 

onemocnění mohou sami, nebo jsou tak alespoň okolím vnímáni (jako tomu je například u 

pohlavně přenosných chorob nebo žloutenky). Poslední možnost, na kterou jsem v rámci 

odborné literatury narazila, byla ona idea nemoci, o které se dnes moc neví (respektive 

nemluví), jež se naší společnosti již netýká a je proto velmi zvláštní ji v dnešní době chytit. 

Podívám se proto i na historický obraz tuberkulózy, který v myslích některých lidí zřejmě 

přežívá dodnes. To, jakým způsobem se tato představa promítá do současného vnímání TBC, 

budu zkoumat také, protože zabarvené konotace spojované s nemocí jsou tím, co má největší 

vliv na chování pacientova okolí k němu i na jeho vlastní vyrovnávání se s diagnózou. 
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3. Historický obraz nemoci 

O tuberkulóze se ve vyspělém světě začíná znovu mluvit ve spojitosti se zpomalením 

klesajícího trendu jejího výskytu a v některých evropských zemích i nárůstem počtu nových 

případů. V éře charakterizované proklamováním neuvěřitelných pokroků Západní medicíny 

vyvolává nárůst počtu onemocnění TBC přinejmenším překvapení. Většina antituberkulotik 

byla objevena krátce po druhé světové válce a používá se dodnes. Jak už jsem zmínila, dnešní 

hrozbou jsou především kmeny rezistentní na tato i další chemoterapeutika (tzv. druhá řada 

antituberkulotik ale již nemá plnohodnotnou alternativu), jejichž výzkum začal po nadšení 

z úspěchů léčby streptomycinem poněkud stagnovat a nedrží krok s vývojem nemoci (Lékaři 

bez hranic). Růst tuberkulózní epidemie se spustil s rozšiřováním měst a svého vrcholu dosáhl 

v době industrializace, kdy vznikala hustě obydlená zástavba s vyšším rizikem přenosu 

infekcí (Yancey 2001: 16). Od konce osmnáctého do začátku dvacátého století byla nemoc 

romantizována, jak později ukážu na metaforách jí připisovaných v literatuře. Tuberkulózou 

trpělo množství umělců a spisovatelů a bylo módní vypadat bledě a vyhuble. Původní 

anglické pojmenování této nemoci je „consumption“, tedy chřadnutí, rozklad nebo spotřeba, 

což odkazuje k představě těla stravovaného zevnitř (Chatman 2008: 2). Pravý důvod 

rozmachu nákazy mezi známými osobnostmi nicméně s největší pravděpodobností nebyla 

jejich citlivá povaha, ale rozšíření tuberkulózy do stavu epidemie, později nazývané bílý mor. 

K porozumění přetrvání některých historických představ o této nemoci do dnešní doby 

(například v podobě beletrie nebo opery) poslouží rekonstrukce jejího vnímání v minulosti, 

kterou sestavila Američanka Susan Sontag v knize pojmenované Nemoc jako metafora 

(1997). Stejně jako mne, i ji ke zkoumání asociací spojených s nemocí částečně přivedla 

osobní zkušenost, ačkoli ji explicitně nezmiňuje a nejedná se o tuberkulózu, nýbrž o rakovinu, 

o které píše také. Sontag psala z perspektivy osoby diagnostikované a léčené, takže si velmi 

dobře všímala stigmatizujícího, diskriminujícího a demoralizujícího dopadu metaforického 

zatížení této nemoci. Některé z vlastností dříve připisovaných TBC totiž v moderní době 

převzala právě rakovina, ačkoli byly obě nemoci chápány spíše protichůdně. Nejpodobnější 

roli té, kterou dříve zastávala tuberkulóza, má dnes v komerční beletrii leukémie, občas 

dokonce nazývaná „bílá nemoc“. Také je to svým způsobem romantická choroba, jež 

ukončuje mladé životy. 

Pochopitelně se nesnažím o komplexního průvodce představ o tuberkulóze, protože i 

Sontag se zaměřuje jen na určité prostředí a dobu a chci spíše poukázat na propojení těchto 

představ o rozličných nemocech s časoprostorem jejich vzniku. Obraz TBC zkoumá 
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především v kontextu Západní společnosti devatenáctého století, odkud pochází nejvíce 

z jejích pramenů. Čerpá z krásné literatury, hudebních děl, ale například i z dobových 

encyklopedií a dalších záznamů. Vychází se z toho, že nabalování metafor na určitou nemoc 

má velmi neblahý vliv ne její pacienty – ztěžuje jim léčení pocitem hanby a znechucení. 

Názory o vině nemocného, který si chorobu způsobil sám (nebo k ní byl alespoň náchylnější) 

díky svým charakterovým vlastnostem, se objevovaly vždy, ale v případě tuberkulózy bylo 

propojení představy určitých fyzických a psychických rysů s danou nemocí velmi silné. 

Vyobrazení typického tuberkulózního pacienta ale nebylo úplně jednoznačné, vždy v sobě 

obsahovalo jak pozitivní, tak negativní vlastnosti a vnímání této choroby proto také oscilovalo 

mezi odporem a romantickým idealizováním. 

Díky tomu, že byl bacil tuberkulózy Robertem Kochem objeven až v roce 1882, celá 

století se pouze spekulovalo o jejím původu a přenosu, což mělo za následek představu 

záhadné a nevyléčitelné choroby, která byla odkouzlena až s odhalením její jasné příčiny. 

Každá nemoc, která je považována za nebezpečnou a svým způsobem záhadnou, je podle 

Sontag vždy víceméně viděna i jako nakažlivá. Před objevením funkčních antibiotik se 

diagnóza tuberkulóza v podstatě rovnala smrti, nebo tak byla alespoň při jejím vyřčení 

vnímána - podobně, jako je dnes rakovina - a pacientům se tedy dost často tajilo, jak na tom 

ve skutečnosti jsou. Obě nemoci se díky svému téměř nevyléčitelnému charakteru často 

ztotožňovaly se smrtí samotnou, například Franz Kafka tuberkulózu nepovažoval za konkrétní 

chorobu, ale za „umocněný bacil smrti samotné“. 

Celou analýzou prostupuje několik protikladných obrazů tuberkulózy a je vidět, že ani 

v minulosti nebyl názor na tuto nemoc jasně vyhraněný. „Tuberkulóza je vnímána jako 

choroba extrémních protikladů: bledosti a náhlého zrudnutí, hyperaktivity střídající se 

s otupělostí. Ilustrací záchvatovitého charakteru onemocnění je (…) kašel. Postižený je 

zmučen kašlem, hroutí se do křesla, chytá dech a normálně dýchá; pak se znovu rozkašle. (…) 

Kontrasty podobné oxymóronům chování – horečné aktivitě, hluboké rezignaci – 

považovaným za typické pro tuberkulózu.“ (Sontag 1997: 17). Na jednu stranu se dočteme o 

návalech euforie, zvýšené sexuální touze i chuti k jídlu a poryvech energie, kdy je pacient 

postupně stravován svým vnitřním žárem. Na druhou stranu byla tuberkulóza „metaforickým 

ekvivalentem jemnosti, citlivosti a bezmocnosti“, dostat ji bylo „známkou snížené nebo 

promarněné vitality“, jako by byla způsobena nedostatkem životní energie postiženého. 

Pacientova vůle a energie buď selhala a je nedostatečná, nebo ji promarnil. Vždy se ale 

jednalo o příliš jednostranné zaměření, a bylo s ním proto zacházeno podobně jako dnes 

s duševně chorými – jako s osobou křehkou, zranitelnou a se sebedestruktivními sklony. 
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„Tuberkulóza byla sice oslavována jako choroba vášně, ale současně byla považována za 

chorobu plynoucí z potlačení citů.“ (Sontag 1997: 26). Na počátku onemocnění údajně stála 

osobní rezignace, která se s postupem nemoci dále rozvíjela, až skončila pasivní smrtí, která 

byla často svým způsobem i sebevraždou. Nemocní nemohou přežít, protože dostatečně 

nemilují svůj život.  

Metafora tuberkulózy byla natolik bohatá, že ji bylo možné využít dvěma 

protichůdnými způsoby: umírající byl buď příliš dobrý pro tento svět a jeho smrt byla určitou 

formou sublimace, nebo se s ním spojovala naopak silná sexualita a smyslnost, nicméně ne ve 

smyslu prostopášnosti, protože šlo o fyziologický rozklad a selhání. Choroba způsobovala jak 

záplavu vyšších pocitů a uvědomění si, tak otupění ducha. Tím ale paradoxní představy 

nekončí – povaha nemoci izolující jedince od okolí ji činila romantickou i děsivou zároveň. 

Byla vnímána jako prokletí, které na rozdíl od velkých epidemií minulosti nenapadalo celou 

komunitu, ale pouze určité jednotlivce – tak jako je tomu nyní s rakovinou. Ačkoli byla teda 

poměrně rozšířená, vždy se týkala jen individuí a věřilo se, že činí lidi výjimečnými a 

zajímavými. Na jednu stranu se spekulovalo o její dědičnosti, na druhou zase o vyšší 

náchylnosti určitých jedinců s výjimečnými vlastnostmi. Lidé, co onemocněli například 

cholerou, si nekladli otázku, proč nemoc postihla zrovna je, tuberkulóza byla vnímána jako 

typ nevysvětlitelného zatížení. 

Odporuje si také typologie typického tuberkulózního prostředí: lidé si ji často 

představovali jako „nemoc pramenící z chudoby a nedostatku – nemoc tenkých šatů a 

hubených těl, nevytopených pokojů, nedostatečné hygieny i jídla. (…) Nedostatečně živení se 

přikrmují, ale marně.“ (Sontag 1997: 20). Na druhou stranu tuberkulóza vytvořila nový model 

aristokratického vzezření, protože nová společenská mobilita v osmnáctém století již 

vyžadovala potvrzení jedincova dříve pevně daného postavení a to se dělo skrze dojem, který 

záměrně vyvolával. Sontag ho dokonce nazývá prvním krokem k modernímu vytváření si 

vlastní image. Pro tehdejší smetánku byla tuberkulóza ukazatelem „kultivovanosti, jemnosti a 

citlivosti“ (Sontag 1997: 32), souchotinářské vystupování se stalo součástí módy nejen ve 

smyslu aristokratické křehkosti a výjimečnosti, ale i co se týče sexuální přitažlivosti. Unylý 

půvab štíhlých a bledých tuberkulózních krásek, jak ho naznačovali již prerafaelité ve svých 

toužebných, ale téměř spících dívkách, se s jejich přitažlivou zranitelností a citlivostí 

postupně stal ideálem ženy, který podle Sontag přetrval až do dvacátého století. „Co bylo 

kdysi módou aristokratických femmes fatales a nadějných mladých umělců, to se nakonec 

stalo součástí módy jako takové. Ženská móda dvacátého století se svým kultem štíhlosti je 
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poslední baštou metafor spojených s romantizací tuberkulózy na konci osmnáctého a počátku 

devatenáctého století.“ (Sontag 1997: 33). 

Je téměř neuvěřitelné, že se romantizující idea povznášející choroby, která prohlubuje 

ducha, činí nemocného senzibilnějším a ušlechtilejším a vede ke krásné smrti, uchovala i 

v době, kdy byla tuberkulózu nejčastější příčinou úmrtí a muselo se vědět i o jejích poněkud 

více přízemních projevech, jako je páchnoucí dech z rozkládajících se plic. Estetizace 

tuberkulózy se dostala až do takové podoby, že literatura devatenáctého století popisovala 

smrt na souchotiny jako mírnou, blaženou a téměř bezpříznakovou. Umírající byl 

vyobrazován jako krásnější a duchovnější, protože nemoc jakoby rozpouštěla jeho pozemskou 

tělesnost. 

Nicméně i v té době se objevovaly názory, že nemocný si za svoji chorobu může 

víceméně sám, protože odpovídá, či přímo vyjadřuje jeho povahu. Souchotináři nebyli 

schopni vyjádřit své touhy a vášně, které se proto obrátily do jejich nitra, odkud je pomalu 

sžíraly. Někteří z tehdejších lékařů dokonce opravdu věřili tomu, že sám nemocný je 

původcem své choroby, která je svým způsobem trestem za to, co provedl svému okolí, nebo 

dokonce sám sobě. To pochopitelně znesnadňovalo léčbu a někdy od ní dokonce odrazovalo – 

v případě, že vyléčení v podstatě záleželo na pacientově sebelásce, bylo velmi těžké ho 

dosáhnout, protože už tak duševně i tělesně zkoušený nemocný často obtížně hledal sílu ještě 

k pozitivní změně v nahlížení sebe sama. Navíc samozřejmě hrozilo, že nemocný odmítne 

léčbu, protože bude jako například Katherine Mansfield přesvědčen o tom, že stačí vyléčit 

duši. Apatie a depresivní pocity se navíc často zmiňovaly (a zmiňují) i jako jedny z příznaků 

tuberkulózy a pro vyléčení bývali pacienti pobízeni, aby se vrátili ke zdraví a dobré náladě. 

Každé nemoci, jejíž původ je nejasný a léčba neefektivní, se přisuzují určité metafory, 

které pak nemocné trestají ze všeho nejvíce, protože jsou zpravidla negativní a moralizující, 

vzbuzují „ty nejhorší pocity (zkaženost, hniloba, poskvrnění, rozpad, slabost)“ (Sontag 1997: 

58) a i nemoc samotná se poté stává přívlastkem, jakousi metaforou zla. To pak samozřejmě 

ještě více ztěžuje situaci těch, kdo touto chorobou trpí a musejí o ní poslouchat jako o 

symbolu veškeré špatnosti (Sontag 1997). 

I přes kritiku, které se její práci dostalo kvůli požadavku oproštění nemoci od jejích 

metaforických asociací, byla Sontag jednou z prvních, kdo tvrdil, že nemoc je významně 

interpretována pomocí metafor. A to metafor nejen ve smyslu rétorického způsobu propojení 

dvou zdánlivě odlišných konceptů, ale i jako jeden ze zásadních prostředků, skrze které 

chápeme svět. Proto je třeba na problematiku onemocnění pohlížet z co možná nejvíce 

perspektiv, aby bylo možné situaci nemocných pochopit ve všech jejích aspektech. 
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4. Tuberkulóza ve vztahu k chudobě 

Ačkoli tato práce není o socio-ekonomických determinantech zdraví, některé 

souvislosti je přeci jen potřeba zmínit. Vycházet budu z práce amerického antropologa a 

lékaře Paula Farmera (2000), který v obou oborech léta pracoval při zdravotnických 

projektech pro chudé pacienty v tuberkulózou velmi zasažených regionech (Haiti, Peru, 

Rusko a minority ve Spojených státech). Jeho pohled je unikátní tím, že zasahuje obě 

perspektivy – jak lékařskou, tak antropologickou a díky stovkám rozhovorů, které s pacienty 

vedl, disponuje naprosto jedinečnými informacemi.  

Ačkoli si tuberkulóza v minulosti (čímž je zde myšleno především v době jejího 

rozmachu v osmnáctém a devatenáctém století) vybírala své oběti bez ohledu na třídy, vždy 

nejvíce zasahovala chudé. Majetnější vrstvy měli lepší životní podmínky, takže i nižší riziko 

přenosu a v případě nákazy pak větší šanci na vyléčení – měli finance na případné cestování 

do pro léčbu vhodnějšího prostředí i například na výživu bohatou na proteiny, které je 

v případě tuberkulózy velmi důležitá. Farmer nicméně dodává, že rozdíly nakonec nebyly tak 

podstatné a riziko nákazy bylo poměrně vysoké ve všech třídách.To poté klesalo se zlepšením 

hygienických, zdravotnických a výživových podmínek v industriálních oblastech, které ale 

zasáhlo především bohaté vrstvy těžící z nového společenského uspořádání.Bílý mor byl na 

Západě po nějakou dobu „zapomenut“ ne proto, že by vymizel, ale protože se již netýkal 

bohatých, a rozevření pomyslných nůžek nerovnosti mezi jimi a chudými vrstvami rostlo i 

díky odlišným příležitostem v přístupu k lékařské péči. 

Ačkoli na tuberkulózu již dlouhou dobu existují účinné léky, stále je na prvním místě 

mezi příčinami infekčních úmrtí i mezi mladými dospělými, tedy lidmi, kteří by měli být ve 

svém nejaktivnějším a nejproduktivnějším období. To Farmer dává do jasné spojitosti 

s chudobou a při vysvětlení tohoto jevu nezkoumá pouze životní zkušenosti nemocných, ale i 

širší sociální kontext jejich nemoci, tedy prostředí, ve kterém se nakazili, onemocněli a 

zakoušeli terapeutické překážky, které vedly ke komplikacím, dalšímu přenosu TBC a 

častokrát i ke smrti. Kromě etnografického výzkumu bere v úvahu i historickou, politicko-

ekonomickou, epidemiologickou a sociologickou znalost prostředí, do jehož kontextu 

výpovědi nemocných i zdravotnického personálu zasazuje. Nenachází ovšem jen kulturní 

rozdíly, ale i podobnosti – žít v chudobě a s tuberkulózou je obtížné a svým způsobem 

stigmatizující ve všech částech světa. 

Pacientské příběhy, se kterými se Farmer během své praxe setkal, jistě vzbuzují 

solidaritu, ale on zdůrazňuje potřebu především praktické solidarity (pragmatic solidarity), 
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tedy takové, co by zvýšila tak potřebné finance na kontrolu a léčbu TBC a udělala ji 

dostupnou a k pacientům vstřícnou v co nejvíce regionech světa. Ani ve státech s poměrně 

nízkou incidencí není možné předstírat, že se jich tuberkulóza netýká, už jen kvůli sousedství 

se zeměmi s vysokým výskytem a přijímání jejich občanů. 

Ačkoli se incidence tuberkulózy nikdy nesnížila na opravdu nízká čísla, nějakou dobu 

se o ní ve dvacátém století, díky již zmíněnému přehlížení tohoto „problému chudých“ příliš 

nemluvilo. Farmer si proto všímá i současného slovníku amerických médií informujících o 

nových případech či zvýšení prevalence v některých oblastech Spojených států. Tuberkulóza 

je prezentována jako znovu se vynořující infekce, která byla již jednou poražena, ale nyní se 

vrací, aby se nám „pomstila“; ačkoli zde byla vždy, jenom jí nebyla věnována taková 

pozornost a správná slova by tedy byla spíše „tuberkulóza přetrvává“ (Farmer 2000). Na to, 

jakým způsobem je tuberkulóza zobrazována v současných českých médiích, se podíváme 

v analytické části této práce. 
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5. Metodologie 

5.1. Objektivita práce 

Stručně se musím zmínit také o tolikrát propírané objektivitě sociologa, protože se 

samozřejmě nabízí otázka o mé vlastní zaujatosti. Nevěřím tomu, že je společnost možné 

zkoumat oproštěně od veškerých hodnot a osobních zkušeností a tím eliminovat všechny 

nevědecké předpoklady, které o problému vznikají. Naopak zkoumám právě toto nevědecké 

usuzování o nemoci, protože z hlediska čistě fyzického by se nejednalo o nic více než 

mycobacteriem tuberculosis způsobený rozpad na plicích. Takto objektivní ale lidé okolo 

nemocných nejsou, takže ani já nemohu předstírat, že realita vypadá tímto způsobem. Musím 

uznat, že jsem sama měla zpočátku velké problémy tuto diagnózu přijmout, protože trpím 

stejnými předsudky jako všichni ostatní a bylo pro mne těžké se od nich oprostit o to více, že 

chování mého okolí je velmi podporovalo. Dnes už bych nikoho kvůli tuberkulóze nesoudila, 

ale přesto se nemohu schovávat za iluzi neutrality a objektivity, protože právě moje zkušenost 

mě vedla k napsání této práce. Zde vycházím z Alvina Gouldnera (1962), který kritizoval 

sociology za vymlouvání se na sociologii bez hodnocení: „Opravňuje-li odborná kompetence 

k hodnotícím soudům, pak sociologovi nic nebrání v tom, aby je v rámci své expertizy 

vyslovil. A pokud naopak odborná kompetence k hodnotícím soudům neopravňuje, pak mají 

sociologové právo vyslovovat hodnotící soudy alespoň tak jako kdokoliv jiný; jejich 

hodnotící soudy jsou přinejmenším stejně dobré, jako soudy kohokoliv jiného, řekněme 

dvanáctiletého dítěte. (…) Představa sociologie bez hodnocení má jeden latentní význam: 

Nepodrobíš kritickému nebo negativnímu soudu společnost; zejména tu svou vlastní!“. 

Naopak si myslím, že osobní zážitek s touto v mých kruzích přeci jen poněkud neobvyklou 

(nebo alespoň nezmiňovanou) nemocí je značným přínosem pro tuto analýzu, protože se 

nemusím opírat pouze o teoretické práce a zprostředkované zkušenosti jiných pacientů, ale 

mohu jejich poznatky rovnou srovnávat s mými vlastními. O to silnější je samozřejmě také 

moje motivace ukázat, s čím se nemocní musejí potýkat, aneb jak řekl Gouldner: „Hodnoty, 

které člověk hluboce procítil a vášnivě je touží realizovat, jsou lepší než ty, které jsou pouze 

intelektuální výzvou a nezapojují celou bytost.“ (Gouldner 1962). S čistým svědomím tedy 

mohu tvrdit, že jsem zapojila celou svoji bytost a nyní se tuto zkušenost snažím přeformulovat 

do následující analýzy. 

  



29 

 

   

5.2. Platnost zjištění 

Vzhledem k rozsahu a orientaci této práce si v žádném případě nenárokuji 

univerzálnost mých zjištění. Ačkoli jsou teoretické podklady pro následnou analýzu zaměřeny 

značně obecně, nelze opomenout, že jejich autoři vycházejí a sami se zabývají jevy z 

především euro-amerického regionu. Vybrané zdroje slouží jako ilustrace těchto jevů na 

případu tuberkulózy a to pouze v určitém časoprostoru, takže závěry nemohou být aplikované 

v jiných podmínkách. Zobecnitelnost zjištění není možná už jen díky značné variabilitě 

samotného výskytu a způsobu léčby tuberkulózy ve světě – v naší společnosti se jedná o plně 

léčitelnou chorobu, zatímco ve světě na ní přitom jen za rok 2009, především kvůli nedostatku 

financí na léčbu, zemřelo 1,7 milionu lidí (WHO). Ale situace se pochopitelně liší i legálními 

podmínkami léčby, které ani ve většině evropských států nezahrnují povinnou hospitalizaci a 

následky terapie jsou tedy značně odlišné od České republiky. Proto se při analýze soustředím 

především na naše území, ačkoli pro obecné informace a teoretické podklady čerpám ze 

zahraniční literatury – zejména pro nedostupnost původních českých textů, které by se 

stigmatizací tuberkulózních pacientů a celkově dopadem konstruování jejího obrazu ve 

veřejném diskursu zabývaly. V tomto ohledu tedy mluvím obecně o Západní společnosti, 

protože TBC stigma ani v jiných regionech nebylo příliš zkoumáno a jeho rozsah je tedy 

nejasný. 

5.3. Metody 

V následující části se budu snažit odpovědět na otázku, jakou podobu má obraz 

tuberkulózy v současném českém veřejném diskursu, jak moc a čím se liší od historického 

obrazu nemoci popsaného Susan Sontag, jakým způsobem se s oběma jeho podobami musejí 

vyrovnávat sami pacienti a do jaké míry se tedy shoduje reprodukovaná podoba onemocnění 

s tím, jak ho vnímají přímo nemocní. Zaměřím se i na jednotlivé kategorie, které se 

v teoretických podkladech o vyrovnávání se s nemocí vyskytují opakovaně a jsou relevantní 

pro život s tuberkulózou. 

Analytický oddíl se skládá ze dvou částí – z rekonstrukce podoby veřejného diskursu 

nemoci a z informací získaných v rozhovorech s pacienty. Podobu českého diskursu o 

tuberkulóze jsem se rozhodla zjišťovat pomocí kvalitativní analýzy médií, protože právě ta 

má v dnešní době značný vliv na smýšlení veřejnosti o podobných otázkách. Váhala jsem 

mezi ní a kvantitativním dotazníkovém šetření, ale vzhledem k mým omezeným možnostem 

bych těžko dosahovala reprezentativního vzorku, a jak ukážu dále, média formují lidské 
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názory tak podstatně, že bude vhodnější soustředit výzkum na ně. Důležitým prvkem je 

samozřejmě i jejich ovlivnitelnost a tedy možnost sledovat určité cíle skrze jejich mutaci. 

V neposlední řadě se také snažím udržet soudržnost práce ve smyslu druhu zkoumaných 

zdrojů – aby byl historický i současný obraz nemoci založen na podobném typu pramenů. 

Susan Sontag čerpá z dobové literatury, která odrážela a formovala smýšlení tehdejších lidí, 

takže já se pokusím udělat něco podobného v dnešní době s médiemi. Z nich analyzuji 

několik nejsledovanějších – z celostátních deníků Blesk, Mladou Frontu DNES a Právo 

(nejčtenější deníky podle Media Projektu), z televizních stanic potom nejsledovanější Novu 

(podle Asociace televizních organizací) a nejnavštěvovanější internetový zpravodajský portál 

Novinky. K vyhledávání článků používám elektronickou databázi Anopress zadáním 

klíčových slov „tubera“ a „tuberkulóza“. Původně jsem chtěla sledovat zpravodajství 

z posledních dvou let, ale po analýze roku 2009 a části roku 2010 jsem zjistila, že se typ 

článků neustále opakuje a nebude tedy třeba zahrnout delší časové období. Ponechávám tedy 

pouze rok 2009 s tím, že v tomto roce u mne choroba propukla. Zkoumat budu, v jakých 

souvislostech se o tuberkulóze mluví a jakým způsobem je představována. Zajímá mě, jestli 

se objevuje spíše romantizující obraz nemoci tak jako fungoval v minulosti, nebo se vynořují 

nové reprezentace, spojené například s určitými rizikovými skupinami, „typickým“ 

tuberkulózním pacientem, či přímo ke stereotypizaci a stigmatizaci vedoucími konotacemi. 

Výzkum pacientských zkušeností s nemocí měl původně probíhat po mém návratu z 

půlročního studijního pobytu v Barceloně formou polostrukturovaných rozhovorů přímo 

v léčebnách, nebo po propuštění těchto nemocných. Jelikož se mi ale naskytla jedinečná 

příležitost si studium v zahraničí prodloužit, dlouho jsem neváhala a ve Španělsku zůstala do 

července letošního roku. Kvůli tomu jsem musela strukturu práce mírně pozměnit a část 

s pacientskými rozhovory poněkud zúžit. Rozhodla jsem se proto soustředit se na pouze jednu 

skupinu pacientů, která asi ne tak úplně odpovídá stereotypnímu smýšlení o „typickém 

tuberákovi“. Společného mají především to, že se vůči zmiňovaným rizikovým skupinám 

vymezují a ani mezi ně s nejvyšší pravděpodobností nepatří – jedná se o studenty a osoby 

vysokoškolsky vzdělané, s dobrým ekonomickým i sociálním zázemím a bez předchozích 

vážnějších zdravotních problémů. Jde proto o nereprezentativní a nenáhodný výběr, který si 

nenárokuje žádné generalizace, ačkoli se, jak ukážu dále, podobnosti jejich zkušeností 

objevují i u mnoha dalších pacientů, se kterými jsem se během své léčby setkala a jejich 

výpovědi budu místy zmiňovat také. Pro doplnění současného zobrazování nemoci i zpovědí 

pacientů použiji dokumentární film z cyklu Osm dní zdraví v Evropě „Tuberkulóza – návrat 
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přízraku“, který mapuje současnou situaci TBC a osudy vybraných nemocných v České 

republice, Belgii, Estonsku, Itálii a Nizozemí. 
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6. Prezentace zdraví a nemoci v médiích  

Téměř všichni se ztotožňujeme s obecnými sociálními normami, a když jim 

nemůžeme dostát, vede to k vnitřnímu rozporu. Je nesporné, že v době masmédií jsme silně 

ovlivněni mnoha ideály a nároky (ať už to jsou požadavky fyzické, rodinné, či kariérní), které 

jsou v nich prezentovány, ale kterým mnoho z nás nemůže dostát. Proto najdeme pocity 

méněcennosti u mnohem širší skupiny obyvatel než jen u viditelně poznamenaných lidí 

(Goffman 2003).Tak jako dříve literatura, média totiž v dnešní době fungují jako prostředky 

pro tlumočení základních společenských mýtů a přesvědčení, které pak sama dále 

přeformulovávají a implicitně či explicitně podávají. Využívají samozřejmě i expertní názory, 

ale většinou selektivním způsobem (Greenberg, Hier 2001). 

Kromě odborných textů a ještě častěji profesionálních či laických doporučení (včetně 

těch na internetu) se informace o zdraví a nemocech dozvídáme především skrze televizi, 

rádio a tisk, které, možná aniž bychom si to uvědomovali, tvoří důležitou součást našeho 

povědomí o těchto záležitostech. Jsme jejich skrytým i otevřeným sdělením vystaveni po 

většinu našeho života a značně tak formují naše názory o věcech zdraví. Problém je ale v tom, 

že jejich prezentace nebývá zdaleka neutrální – britský sociolog Clive Seale, který se obrazu 

zdraví v médiích věnoval, zdůrazňuje, že jejich role při konstrukci a vlivu na jak prožívání 

nemoci, tak našich očekáváním vůči zdravotní péči, není ještě zcela jasná a prozkoumaná 

(Seale 2002). Ve své práci Zdraví a média (Media and health) z roku 2002 zkoumá několik 

témat, které se této problematiky dotýkají. Já jsem si vybrala jen několik relevantních pro 

případ tuberkulózy a ve stručnosti je představím. Později se podívám na jejich podobu ve 

vybraných českých médiích. 

Zprávy, které média zprostředkovávají, Seale hodnotí podle stupně, kterým skrze 

relevantní informace a pobízení podporují zdravý životní styl. Velmi často ale naráží na to, že 

tyto zprávy sledují ještě mnohé další morální či politické cíle – ať už ve spojitosti 

s feminismem, ekologií, nebo sociální agendou.  

Častým rétorickým trikem pro dosažení žádoucího efektu v médiích je využívání 

metafor a čísel. Metafory, spojením dvou nesourodých objektů dohromady (stejně jako si toho 

všímala Susan Sontag), hrají důležitou roli ve vytváření příběhů, které jsou v médiích 

používány pro prezentaci zdravotních záležitostí lidem blízkým způsobem, a naznačování 

paralel s dalšími oblastmi, čímž se svět pro diváky zpřehledňuje a cizí se zjevuje jako již 

důvěrně známé. Nemoc se například často zaměňuje s bitvou či zápasem. Číslice se zase 

využívají pro vytváření extrémních kontrastů a nejčastěji jsou používány pro zveličení 
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situace, ať už směrem k velmi nízkému množství, nebo, což je častější, k přehánění rozsahu a 

důležitosti, čím se důležitost zprávy vždy podtrhne. Ojedinělosti choroby je dán důraz 

vyjádřeními typu „jeden z tisíce“, zatímco hrozící epidemie je tlumočena jako „milióny osob 

a stovky tisíc peněz“. Čísla také zdánlivě zvyšují objektivitu článku, který se poté, díky 

vědeckému nádechu, zdá více důvěryhodný a stejně jako metafory mohou být cifry využívány 

pro vytváření protikladných extrémů, které podporují citové zapojení publika. 

Důvodem pro oblíbenost využívání protikladů, přehnaných kontrastů apod. v médiích 

obecně a ve zprávách o zdraví a nemocech obzvláště, je potřeba dobrého příběhu. Ten, aby 

byl podle Sealeho úspěšný, musí být „pesimistický, současný, domovu blízký, dominantním 

stereotypům vyhovující, jednoznačný, neobvyklý nebo nečekaný, mimořádný (například 

největší, nejničivější či nejnebezpečnější), významný pro každodenní zkušenosti obecenstva, 

osobní, týkající se důležitých osob a zdrojů a obsahující určité množství tvrdých dat jako jsou 

místa, čísla, jména a podobně.“ (Seale 2002: 39). 

Závažným problémem médií zabývajících se nemocemi je produkce jiné, často až 

neskutečné, reality. Jedná se o stupeň přesnosti, do kterého zobrazují zdravotní záležitosti 

v jejich vztahu k alternativním a upřednostňovaným pohledům na realitu. Jde například o 

zdravotní statistiky, které, když jsou nepřesně podány, mají přímý negativní dopad na 

publikum i na nemocné osoby. 

A konečně posledním tématem důležitým pro prezentaci tuberkulózy je prezentace 

infekčních onemocnění a potencionálního nebezpečí. S poklesem infekčních onemocnění jako 

hlavní příčiny úmrtí ve vyspělých zemích, o nich média začínají informovat způsobem, který 

vyvolává představu záhadné minulosti. To tradičně zahrnuje veškeré zmínky o moru (v 

případě tuberkulózy o bílém moru), který evokuje představu vzdálené historie, čímž média 

také podporují vznik tzv. moderních pověstí (urban legends). Západní média se většinou 

nezabývají tím, co je skutečným problémem ve světě, tedy chronickými infekcemi jako je 

například malárie, ale hledají spíše senzace a vzrušení skrze dramatické události, které jsou 

ale epidemiologicky většinou bezvýznamné. Jako příklad uvádí aféru se „smrtícími brouky“ 

z roku 1999 (Seale 2002), z českého prostředí by pak mohly sloužit ojedinělé případy 

tuberkulózy, které zmíním v následující analýze. 

6.1. Analýza českých médií 

Z analýzy vybraných médií za rok 2009 vyplývá, že se tuberkulóza prezentuje v dvou 

odlišných proudech – tím prvním je její historický obraz zmiňovaný při příležitosti 

připomínání dávných událostí, tedy tuberkulóza jako neaktuální problém minulosti. Druhým 
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proudem je potom současné zpravodajství, ve kterém se ve všech zkoumaných zdrojích 

opakuje několik hlavních témat jako politika očkování, hrozba imigrace, veřejné ohrožení, 

sociálně vyloučené komunity nebo ročenky úmrtnosti za předchozí rok, tedy tuberkulóza 

značně oproštěná romantických konotací minulosti. Nyní se podívám, jak tyto konkrétní 

reprezentace vypadaly. 

6.1.1. Tuberkulóza jakou součást historie 

Zhruba třetina zmínek o tuberkulóze odkazuje do minulosti, kdy byla velmi častou 

příčinou úmrtí, tedy zhruba od konce osmnáctého do začátku dvacátého století. Téměř ve 

všech těchto zmínkách figuruje jako příčina úmrtí nějaké známé osobnosti, o které se píše 

v rámci jejího výročí nebo díla. „Lékaři zjistili, že má tuberkulózu, na niž se tehdy často 

umíralo. Když se gólman přišel rozloučit se spoluhráči, po tvářích mu tekly slzy. Za pár 

měsíců nemoci podlehl.“ Pokud se nejedná o příčinu úmrtí přímo dané osobnosti, TBC je zde 

zmíněna, protože způsobila smrt některého z jejích blízkých, nebo jinak znepříjemnila již tak 

těžce zakoušený život slavného: „Přitom chybělo málo a Jiří Hubač by se k psaní vůbec 

nedostal. Do roku 1955 pracoval jako konstruktér a měl ryze technické záliby. Teprve 

tuberkulóza, která ho na dlouho upoutala na lůžko, přivedla Hubače k psaní. Zkušenosti s 

vleklou nemocí využil slavný scenárista při psaní Učitele tance.“ „ Kněz Jan Dokulil unikl 

zatčení a pak se dlouhé roky skrýval v jediné místnosti. Málem tam zemřel. Jenže lékař 

diagnostikoval kostní tuberkulózu. To bylo špatné. Hodně špatné.“  

Tuberkulóze zde na jednu stranu figuruje jako příčina strastí a úmrtí mladých umělců a 

hrdinů, tedy svým způsobem stále jako choroba mladých a citlivých jedinců, na druhou stranu 

jako zákeřný zabiják, který si své oběti vybírá bez ohledu na jejich postavení – pravidelně je 

zmiňován Kafka, Chopin či Tocqueville. Na slavné oběti tuberkulózy nenarazíme pouze 

v jejich medailoncích, ale překvapivě i ve značném množství ostatních článků, kde bývají 

vzhledem k dané události naprosto nerelevantně zmiňováni. Klasický článek na Novinkách po 

konkrétní zprávě dále uvede rizikové skupiny, způsob přenosu, příznaky, počet případů za 

daný rok a uklidnění, že Česká republika nepatří k zemím s vysokou incidencí. Na závěr se 

potom dočteme něco málo z historie objevení bacilů tuberkulózy a antibiotik a výčet několika 

známých osobností, které jí podlehly. Často se tak v jedné zprávě setkáváme jak se současnou 

podobou nemoci (tak, jak ji ukážu dále), tak s tou historickou, která opravdu zabíjela, čímž se 

vytváří dojem neaktuální a téměř vymýcené choroby, i představy záhadné a vzdálené 

minulosti, jak o ní mluví Seale (Seale 2002: 93). 
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6.1.2. Tuberkulóza jako aktuální problém 

Druhá část zpráv už se týkala současného světa, ale ani zde se často nedalo hovořit o 

nezaujatosti – jasným příkladem je zmiňování dvou školáků, u kterých byla v roce 2009 

zjištěna tuberkulóza. V prvním případě se jednalo o vietnamského chlapce, jehož národnost 

nebyla opomenuta v žádné ze zmínek o jeho případu a je nutno podotknout, že zpráv o něm 

bylo ve všech zkoumaných médiích hned několik. Druhý nemocný byl student z Benešova, 

kterého sice přišla do Thomayerovy nemocnice natáčet televize Nova, ale v ostatních médiích 

o něm nebyly téměř žádné zmínky. Pochopitelně se ani nepřipomínalo, že šlo o občana české 

národnosti. Zpráva o vietnamském chlapci reprezentuje hned dva typy zpodobňování 

tuberkulózy v médiích – zaprvé problém imigrace a zadruhé jistý druh senzace, kdy se 

vehementně upozorňuje na riziko nákazy infekční chorobou pro velké množství lidí (typicky 

ve školách a velkých podnicích). To opět dokazuje Sealeho slova o vzrušení skrze dramatické 

události, které jsou ale epidemiologicky bezvýznamné (Seale 2002: 93) – z ročních přibližně 

700 případů tuberkulózy v Čechách se psalo pouze o šesti konkrétních případech, z čehož byl 

jeden polský dělník, který na TBC zemřel, jeden mongolský brusič skla, pár z Vietnamu a tito 

dva chlapci. U žádného z případů se nepotvrdila nákaza dalších osob, přesto byly články vždy 

v duchu upozornění na hrozící infekci: „D ělníci se bojí: Hrozí jim nákaza? Zaměstnance 

světoznámé sklárny ovládla panika. Ve firmě se totiž objevila tuberkulóza.“ „Pozor! Tento 

muž šíří tuberu!“ Jasným způsobem jsou zde cizinci představováni jako riziková skupina, 

ačkoli se i v těchto článcích dočteme o jejich poměru v celkovém počtu nemocných, který 

tvoří zhruba 20% všech případů. Nicméně zprávy informující o možné nákaze mnoha dalších 

lidí byly značně selektivní, protože téměř vždy informovaly o případech imigrantů. 

Tuberkulóza je zde díky tomu opět zobrazována jako nemoc, která se nás vlastně netýká, 

protože ji mají především cizinci, kteří jsou spolu s dalšími označováni jako viníci jejího 

opětného šíření. Druhou skupinou, která je v takovýchto konkrétních událostech zmiňována, 

jsou bezdomovci a obyvatelé ghett, tedy opět sociálně vyloučené osoby, které ale 

s tuberkulózou přicházejí do „našeho světa“ a hrozí tak nákazou všem: „Bezdomovci ohrožují 

nemocemi: Bezdomovce v Ostravě lidé potkávají každodenně. Ať už je to v tramvaji, na 

vlakovém či autobusovém nádraží, na zastávkách městské hromadné dopravy či na lavičce v 

parku. Většina z nich trpí různými závažnými onemocněními, která se přenášejí z člověka na 

člověka.“„Sídlištěm se šíří špína a svrab. Českolipské sídliště Sever je v katastrofálním stavu. 

Vyskytují se zde štěnice, vši, různé choroby jako svrab, tuberkulóza, žloutenky všech typů, 
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osoby drogově závislé a nový fenomén - psi.“ Tuberkulóza je zde přímo spojována s dalšími 

stigmatizujícími chorobami a fenomény a diskreditaci pacientů tedy bezesporu podporuje.  

Rizikové skupiny jsou vyjmenovány u většiny článků, včetně těch „výstražných“, a 

působí jako jakési vysvětlení toho, kde se tato neobvyklá nemoc v naší společnosti vzala, 

případně uklidnění, že nás slušných občanů se nic takového netýká. Ať už jde tedy o cizince, 

bezdomovce, nebo i historické osobnosti, tuberkulóza je prezentována jako něco mimo 

majoritní společnost, protože se jedná o vyřešený problém minulosti, nebo lidí, kteří nežijí 

běžným způsobem života: „"K rizikovým patří také nezaměstnaní, bezdomovci, cizinci ze zemí 

s vysokým výskytem tuberkulózy, vězni a sociálně slabí," řekl už dříve Wallenfels.“ Především 

u zpráv informujících o nových případech otevřené TBC tato kategorická upozornění 

pomáhají stigmatizaci pacientů, protože v podstatě označují viníky šíření tohoto onemocnění 

a naznačují, že se nemoc týká i jiným způsobem stigmatizovaných osob. U nich není nákaza 

nic překvapivého, zatímco u běžných občanů je třeba hledat příčinu, kterou v případě potřeby 

naplní také tyto osoby: „Václav Bartoška z Mostu prodělal před několika lety onemocnění 

tuberkulózou. Nepatří přitom do rizikové skupiny cizinců, není bezdomovec ani narkoman. 

Pracoval jako horník a jak se nakazil, neví. (…)Rizikovou skupinou jsou cizinci ze zemí, kde je 

nemoc běžná. Například v Mongolsku, na Ukrajině nebo ve Vietnamu. Právě oni mohou 

nemoc šířit, nakažliví jsou i ve chvíli, kdy se u nich nemoc ještě neprojevuje.“ 

Co se týče seriozního zpravodajství, v analyzovaných médiích se nejčastěji objevovaly 

dohady politiků s pneumology o zrušení povinného přeočkování dětí, statistiky úmrtnosti na 

jednotlivé nemoci a upozornění na přetrvávání této choroby. Ani v tomto případě ale nešlo o 

neutrální sdělení, protože ve stejném sdělovacím prostředku bylo možné najít články o 

klesajícím počtu onemocnění stejně tak jako upozornění, že nám tuberkulóza stále hrozí a 

místy je dokonce na vzestupu. Reportáže ze světa poté TBC opět ukazovaly jako vzdálený a 

exotický problém: „Hluboko v mongolské poušti Gobi učí Češi pastevce pěstovat zeleninu. 

(…) Lidé z pouště jsou tvrdí. Odolní. Ani oni však nedokážou čelit všemu. Sužují je 

avitaminózy, tuberkulózy, záněty žlučníku, cukrovka, obezita.“ 

Články a zpravodajství o této nemoci velmi dobře splňují nároky zmiňovaného 

„dobrého příběhu“ (Seale 2002: 39) – dočteme se o pesimistických výhledech šíření nakažlivé 

nemoci, aktuálním problému v naší těsné blízkosti, xenofobním stereotypům odpovídajícím 

označování viníků, nečekaném výskytu neobvyklé nemoci, nejvyšším nárůstu či naopak 

nejnižším výskytu případů, osobních příbězích i tvrdých datech v podobě zdravotnických 

statistik a někdy dokonce jmen nemocných. Zdá se tedy, že tuberkulóza je poměrně vděčné 

téma, které se dá „využít“ na mnoho způsobů i v době nedostatku aktuálních zpráv – jako 
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tomu bývá u článků připomínajících její neustálou přítomnost: „Nemocných tuberkulózou 

přibývá:V Česku loni poprvé po řadě let přibylo nemocných s tuberkulózou. Hlášeno bylo 879 

onemocnění, o osm více než v roce předchozím. Statistici zaznamenali u žen nárůst o 14 

procent, u mužů pokles o pět procent.“ Jak je vidět, v článku (který pokračuje zmíněným 

výčtem příznaků, rizikových skupin apod.) se nakonec nic podstatného nedozvíme, protože 

avizovaný nárůst není ani o jedno procento a v případě mužů jde dokonce naopak o pokles. 

S čísly obecně se v reportážích pracuje poměrně vynalézavým způsobem. Pokud se píše o 

snižování počtu případů, nebo jde o ono uklidňování po zprávě o veřejném ohrožení, většinou 

se uvádí celkový počet nových onemocnění v České republice, který nepřesáhl 720 případů 

(výše uváděné číslo je zřejmě celkový počet nemocných), nebo jejich přepočet na 10 000 

obyvatel. Když jde ale o článek upozorňující na přetrvávající riziko nákazy, používají se jiná 

čísla: „Účinněji bojovat proti nemoci, na niž ve světě denně umírá 4 400 lidí a v Praze jí 

každoročně onemocní desítky pacientů, chce magistrát.“  

Ve spojitosti se sociálně vyloučenými a cizinci se poté zmiňuje například i cena za 

léčení jednoho pacienta, která je díky dlouhodobé hospitalizaci a užívání mnoha léků dosti 

nákladná. Poněkud selektivním způsobem se zveřejňují i expertní názory, protože téměř 

všechny zprávy jako zdroj uvádějí výpověď přednosty kliniky TBC pražské Thomayerovy 

nemocnice, která je navíc mnohokrát zkopírována a opakovaně používána bez zjevné 

aktualizace. 

Sledování určitých morálních či politických cílů lze ale pozorovat i v jiných 

případech, než je stereotypní uvažování o cizincích a jinak vyloučených osobách. V několika 

zprávách se připomínala událost z předchozího roku, kdy se v továrně Foxconnu objevilo šest 

případů tuberkulózou nakažených občanů Mongolska. Poněkud překvapivě jsem poté narazila 

na dva články z Mladé fronty DNES, které tuto kategorizaci cizinců jakožto přenašečů 

infekčních onemocnění odmítají: „Mongolové nás neohrožují. Někdo možná věří tomu, že 

Mongolové jsou zhusta zasažení všelijakými exotickými nemocemi a tuberkulózou. Je to velmi 

nepravděpodobné. Navíc stovky jich už na rentgenu byly a nemocných byl jen zlomek. 

Nestrašme se proto cizinci, kteří nás navíc stejně postupně opouštějí.“ Že jde o cíleně mířené 

články usuzuji z toho, že se oba objevily ve stejné rubrice. Poté se nicméně dopouštějí 

obdobné kategorizace, když upozorňují na vyšší rizika mezi příslušníky jiných vyloučených 

skupin: „Nehledě na to, že je velmi málo pravděpodobné, že by se zdravý člověk i od 

infekčního nemocného nakazil (je to velmi zřídkavé i v rodině), je celkem jasně vidět, že bát se 

cizinců kvůli nemocem je nesmysl. Jaký by asi byl výsledek plošných kontrol mezi českou 
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rizikovou populací? Lidí z ghett, bezdomovců? Nemoce přece nejsou problém státní 

příslušnosti či barvy pleti.“ 

6.1.3. Shrnutí 

Tuberkulóza je tedy v nejsledovanějších českých médiích zobrazována buď jako již 

neaktuální problém, který se majoritní populace netýká, protože se vyskytovala především 

v minulosti jako příčina úmrtí známých osobností a dnes se objevuje hlavně mezi osobami na 

okraji společnosti. S tím souvisí její druhý obraz, který je spíše negativní a novináři se 

dopouštějí mnoha stereotypů, když nemoc opakovaně představují v jejích extrémních 

polohách – jako desítkám lidí hrozící nákazu způsobenou nezodpovědnými jedinci, často 

žijícími na úkor druhých. Nejednou se připomíná, že léčbu nehradí ani nemocní cizinci bez 

pojištění. Neustálým opakováním rizikových skupin jako by se vysvětloval výskyt této 

neobvyklé nemoci, kterou mají zřejmě právě oni na svědomí. Zajímavé je, že se v mnoha 

článcích můžeme setkat s oběma podobami této choroby, zdá se tedy, že část historické 

představy se stále uchovává i v moderních médiích. Citově nezabarvených zpráv o 

zdravotním stavu obyvatel se objevilo naprosté minimum a zveřejňovaly se především 

oficiální statistiky, i když s ne úplně přesnými interpretacemi. 
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7. Výpovědi pacientů 

Z antropologického pohledu na medicínské systémy se pochopitelně příběhy pacientů 

s tuberkulózou příliš neliší, protože jejich terapie je daná zákonem a při léčbě proto není 

možné vybírat z více alternativních modelů. Nyní se již nezaměřuji na rozdíly léčitelských 

systémů, nýbrž na konkrétní podobu čtyř zkušeností s tuberkulózou a průběhem jejich léčení. 

Jelikož se liší typem i rozsahem onemocnění, rozdílná je i doba jejich hospitalizace a způsob 

léčby, nicméně spojující jmenovatel metaforami zatížené nemoci zůstává. Léčebná historie 

ani jednoho z respondentů ještě není ukončena, protože se všichni dodnes musejí podrobovat 

preventivním vyšetřením krve, prohlídkám a především rentgenům plic. To souvisí s rizikem 

reaktivace tuberkulózy v případě oslabení organismu, proto je všem pacientům doporučováno 

dbát na zdravý životní styl i po úspěšném vyléčení. V případě reaktivace se podává již silnější 

kombinace antibiotik na delší dobu, což znamená i vážnější vedlejší účinky. Většina starých 

lidí, kteří se na tuberkulózu léčili ve stejné době jako já, prodělávala právě tento návrat TBC, 

ze které se vyléčili během a po válce. Zkušenost s nemocí pro respondenty není ukončena 

ještě z jednoho důvodu - pokud onemocní tuberkulózou někdo z jejich blízkého okolí, dá se 

předpokládat, že právě oni budou považováni za původce nákazy, která může v lidském těle 

přetrvávat i mnoho let bez povšimnutí. 

7.1. Pacienti 

Jak už jsem zmínila, složení mého vzorku není žádným způsobem reprezentativní, ale 

zachycuje pohled na situaci očima určité části tuberkulózních pacientů, protože sdílejí mnoho 

názorů a pocitů, a to především ve smyslu, že se všichni liší od „typického“ pacienta s TBC 

tak, jak byl vykreslen v českých médiích a zřejmě i figuruje v představách veřejnosti. Ani 

jeden z nich nepatří do žádné z uváděných rizikových skupin, ani se s lidmi z těchto okruhů 

nestýká (až na jednoho respondenta, který je plicní lékař), takže si všichni zpočátku připadali 

mezi TBC pacienty poněkud nepatřičně. Ve stručnosti všechny respondenty představím a 

popíši, jakým způsobem jejich nemoc probíhala. Potom se budu věnovat několika pro 

vyrovnávání se s nemocí relevantním tématům, která se objevovala v teoretických podkladech 

pro tuto práci. Kromě mých vlastních zkušeností, které doplňuji i o pozorování a rozhovory 

s dalšími pacienty z nemocnice, kde jsem strávila poměrně dlouhou dobu a samozřejmě mě 

zajímalo, jak se s tou nemocí vyrovnávají ostatní, přidávám pohled čtyřiadvacetileté studentky 

Terezy, které jsem na její přání změnila jméno. S tou jsem se seznámila naprostou náhodou 

přes jinou kamarádku, které jsem říkala o své nemoci a ona si ihned vybavila Terezu, protože 
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ji měla také. Dále jsem hovořila s jedním plicním lékařem, jehož přístup k tuberkulóze je 

samozřejmě poněkud odlišný než ten náš, soustředěný především na biologickou povahu 

onemocnění. Koneckonců, z pneumologů prý prodělala tuberkulózu drtivá většina, takže to 

v těchto kruzích není nic neobvyklého a tedy podstatně méně diskreditujícího. Poslední 

pacient není tak docela respondentem v pravém slova smyslu, protože jsem mu nekladla 

otázka já, ale odpověděl na ně již sám na svém blogu TBClandia, tuberákovy zápisky 

(www.tuberak.bloguje.cz). Zde popisuje průběh své nemoci, léčení a hospitalizace od prvního 

do posledního dne, takže poskytuje opravdu vyčerpávající informace. 

Nejprve představím sebe – v době diagnózy jsem byla jednadvacetiletá studentka, 

pracující jako asistentka v malé firmě dodávající solární a satelitní techniku, třetím rokem 

s přítelem, žijící s rodiči v rodinném domě v Praze. Několikrát týdně jsem praktikovala 

sporty, jeden na vrcholové úrovni, alkohol pila pouze o víkendech a zdravě se stravovala. 

Tuberkulóza mi byla diagnostikována náhodně po přetrvávajících potížích podobných 

chřipce, kterou v té době díky podzimní epidemii měla většina lidí v mém okolí. Jelikož jsem 

žila poměrně aktivním způsobem života, neustálou únavu jsem přičítala celkovému vytížení, a 

zdravotní potíže (teplota, kašel, bolesti kloubů a později na hrudi) vždy po zhruba dvou dnech 

v klidu doma ustaly. Nicméně po zhruba měsíci jsem si uvědomila, že se mi „chřipka“ 

neustále vrací a šla proto na podrobnější kontrolu, v rámci které jsem byla poslána i na 

rentgen plic, který jsem považovala spíše za formalitu. Když ale lékařka spatřila snímek mých 

plic, na kterém byl vidět velmi pokročilý rozpad, bylo jasné, že o chřipku nejde. Okamžitě mě 

poslala na další vyšetření (jednalo se o moji příbuznou, takže jsem se na ně dostala mnohem 

dříve než běžný pacient), ale nepřímo mi sdělila, že diagnóza bude buď karcinom, závažná 

infekce, u které by bylo nutné zasažené části plic odoperovat, nebo, jak později „zadoufala“, 

tuberkulóza. Ten den jsem byla v tak špatném stavu, že jsem tato rizika ani pořádně 

nevnímala, ale čím více se diagnóza přibližovala TBC (na výsledky testů jsem zhruba dva dny 

čekala, ale mezitím se mi na ruce objevovala silná reakce na tuberkulínový test), tím více 

jsem byla překvapená z této možnosti. Když se TBC potvrdila, nastoupila jsem na povinnou 

léčbu do Fakultní Thomayerovy nemocnice v pražské Krči, kde jsem započala šestiměsíční 

léčbu čtyřkombinací antibiotik. Do domácí léčby jsem byla propuštěna po zhruba třech a půl 

měsících. Hospitalizace trvala déle než obvyklé dva měsíce, protože nemoc postupovala velmi 

rychle a plíce byly zasaženy značným způsobem, takže zpočátku ani nebylo jasné, jestli bude 

„můj“ kmen na antituberkulotika první řady reagovat. V opačném případě bych se přesunula 

do druhého podlaží budovy, které bylo vyhrazeno pro izolované pacienty s rezistentními 

formami tuberkulózy. 
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Postavení Terezy v době jejího onemocnění bylo velmi podobné tomu mému – 

studentka vysoké školy, brigádně pracující v charitativních a jiných organizacích, také s 

tříletým vztahem a žijící na okraji Prahy s rodiči. Alkohol konzumovala zřídkakdy a věnovala 

se mnoha sportům. Jediná neměla TBC plic, ale krčních uzlin a o to větší měla potíže s její 

diagnostikou. Onemocnění se poprvé projevilo, když se jednoho rána probudila s bolestí na 

krku, které ale přičetla nataženému svalu ze sportu. Bolest nicméně přetrvávala a přidala se 

k ní vyboulenina ze strany krku, takže šla na prohlídku ke své praktické lékařce, která jí 

sdělila podezření na rakovinu. Během dalších vyšetření se rakovina naštěstí nepotvrdila, 

Tereza dostala antibiotika a odjela na jazykový kurz do zahraničí. Po měsíci se ale její 

zdravotní stav začal zhoršovat, bolest se zintenzivnila a boule zvětšila, takže byla poslána na 

odoperování uzliny, ve které byla na histologii zjištěna přítomnost bacilů tuberkulózy. Dostala 

tedy antituberkulózní léčbu na čtyři měsíce a díky nemožnosti přenosu na další pacienty 

nemusela být hospitalizována. 

Příběh pana doktora, jehož jméno také nebudu zveřejňovat je o něco stručnější – ve 

své praxi se soustředí mimo jiné na případy tuberkulózy, a ačkoli je stejně jako všichni ostatní 

respondenti očkován, nákaza se nevyhnula ani jemu. Nemocných chodících a pracujících 

s otevřenou formou plicní tuberkulózy je totiž mnohem více, než se dozvídáme z médií a od 

pneumologů jsem se doslechla například o případech lidí v pokročilém stádiu TBC 

pracujících v pohostinství. Mnoho lidí ze strachu z pracovní neschopnosti odkládá návštěvu 

lékaře, takže když se dostanou na vyšetření, často bývají v již velmi pokročilém a nakažlivém 

stádiu onemocnění.Nicméně i tento lékař měl zdravotní obtíže podobné chřipce zhruba měsíc, 

než ho napadlo, že by se mohlo jednat o tuberkulózu. Podobně jako já své problémy přičítal 

pracovnímu vytížení a únavě. V době propuknutí choroby mu bylo padesát let a žil 

s manželkou a dcerou v Praze. Alkohol pil příležitostně a stejně jako nikdo z nás ostatních 

nekouřil. Tím, že se na své onemocnění dívá opravdu především z biomedicínského hlediska, 

jeho zkušenosti příliš nezmiňuji, protože mi jich v tomto ohledu ani mnoho nesdělil, nemoc 

v tomto směru příliš nevnímal. Netýkala se ho ani stigmatizace, protože všichni z jeho okolí 

věděli o jeho kontaktu s nemocnými v zaměstnání a byla tedy jasná příčina jeho nákazy, na 

které nebylo nic záhadného, ani překvapujícího. 

Autor tuberákových zápisků byl tehdy pětadvacetiletý vysokoškolák Jakub, žijící 

s manželkou a malým synem v jednom slezském maloměstě. Nemoc se u něj projevila bez 

předchozího „upozornění“ – jednoho sobotního odpoledne vykašlal chuchvalec krve, vyděšen 

odjel na pohotovost, kde mu udělali rentgen plic a rovnou ho s podezřením na tuberkulózu 

poslali na uzavřené plicní oddělení v nemocnici, kde už zůstal. Tam mu započala klasická 
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šestiměsíční léčba, ze které první dva měsíce strávil hospitalizován. Podobně jako mně mu 

v nemocnici značným způsobem pomohl internet, protože jinak by pro mladého člověka bylo 

asi téměř nemožné zůstat na takovémto místě relativně psychicky v klidu. Proč, vysvětlím 

záhy. 

7.2. Nemocnice jako totální sociální instituce 

Jak již bylo řečeno léčebna v případě tuberkulózy působí jako totální sociální instituce 

(Goffman 1961). Oddělení tuberkulózy jsou zpravidla uzavřená i pro ostatní pacienty, ale také 

pro návštěvy - ty povoleny nejsou, ale pacient může se svými blízkými komunikovat 

například skrze plot na zahradě. Situace v Thomayerově nemocnici v Praze mi trochu 

připomínala vězení – dvojité oplocení areálu, přes které příbuzní nemocným přehazovali 

igelitky s osobními věcmi, hygienickými potřebami a potravinami. Minimálně dva měsíce 

člověk stráví s naprostými cizinci na (v případě Krčské nemocnice) čtyřlůžkovém pokoji, kde 

přítomnosti ostatních pacientů většinou neunikne ani v koupelně. Pro lepší dohled je stěna 

pokoje vedoucí do chodby vždy prosklená, takže se člověk nevyhne ani zvídavým očím 

pacientů z ostatních ložnic – po čase jsem si zvykla, že před ženským pokojem trávili 

nemocní nápadně dlouhou dobu. O zvláštní hierarchii, které se zde vytváří, vypovídá 

například to, že při mé hospitalizaci byl jednou z nejdůležitějších osob bezdomovec Ondra, 

který měl na starosti vaření čaje. Hodilo se s ním být zadobře, protože když byl jednou za 

týden čaj ovocný, dal nám (osazenstvu ženského pokoje) protekčně vědět dopředu, abychom 

si mohly natočit jako první. Nemocnice jakoby v lidech umrtvovala jejich osobnosti a omezila 

jejich zájem pouze na týdenní jídelníček, zvědavost na nově příchozí pacienty a klepy 

z oddělení. Bylo zřejmé, že si tento psychický tlak na hospitalizované uvědomoval i 

zdravotnický personál, který byl vždy velmi přívětivý. O tlaku nemocničního režimu se 

vyjadřuje i Jakub (jeho výpovědi cituji tak, jak jsou uvedené na jeho blogu): „Můj spolutrpitel 

je zajímavá persona... a jsem upřímně rád, že tubeřím zrovna s ním.Je povznášející na chvíli 

místo hloubání nad existencí polyresistentních TBC bakteriálních kmenů, rozebírat problémy 

kalibru – kolik texas walker ranger pokosil krimošů v dnešním díle tohoto seriálu. Je až 

pozoruhodné, jak toto dílko překračuje klasické schéma akčního filmu.“ „Dopoledne 

proběhlo naprosto standardně... uklízečka – chlór – snídaně – příjezd pojízdné trafiky (yeah! 

donáška až do domu.. tuberáci si žijou:o) – uklízení kvůli vizity (no, úklid je silné slovo.. 

prostě jsem si hrnek a reflex dal do skříně) – vizita (taky nic, akurát zas půjdu v pondělí na 

rentgen – pokud budu zpopelněn, prosím použijte mě jako palivo do JE temelín) – pak 

internet+ WTR (walkertexasranger... viz. předešlý post) – oběd... stereotyp jak bič... Po jaké 
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době hospitalizace asi dochází ke krizi?“ Podobnosti s vězením si všiml také – například když 

celému oddělení personál zabavil po útěku jednoho z pacientů veškeré civilní oblečení. 

7.3. Přijetí obecných norem společnosti  

To, že jsou pacienti určitým způsobem stigmatizováni, jim nebrání v tom, aby sami 

jiným způsobem diskreditovali ostatní, protože jejich kritéria normálnosti odpovídají těm ve 

společnosti obecně přijímaným bez ohledu na to, jestli jim sami odpovídají (Goffman 2003: 

124). Myslím si, že právě proto jsme nejen já, ale i ostatní nemocní TBC, se kterými jsem 

mluvila, v léčebnách a nemocnicích pomyslně rozdělovali pacienty na „typické tuberáky“ a na 

„slušné lidi“, co netuší, jak se na takovém místě ocitli. Do první skupiny patřili bezdomovci, 

drogově závislí, alkoholici a často i imigranti, kteří vykonávali „podřadné“ manuální práce 

(dělníci, uklízečky) a většinou se nedomluvili česky, měli problémy s pojištěním i 

nahlašováním svých kontaktů. Ačkoli nás nemoc a pobyt na izolovaném oddělení v něčem 

spojoval, tyto rozdíly zde byly vidět stále. Lékaři všem opravdu podrobně a trpělivě 

vysvětlovali, jak moc je důležité brát pravidelně všechny léky a dodržovat ostatní zásady pro 

úspěšné vyléčení (nepít, nekouřit – s tím většinou neuspěli, dodržovat klidový režim a jíst co 

nejvíce i přes nechutenství a zažívací potíže po lécích), nicméně i tak se vždy našli pacienti, 

kteří těchto doporučení nedbali. A právě v nich viděli nejen lékaři, ale občas i ostatní pacienti 

hrozbu pro zbytek populace, za což pochopitelně nebyli příliš oblíbení. Lidé nezodpovědní 

k léčbě přivádějí do rizika nejen sebe, ale i své okolí, které kolikrát nakazí na antibiotika první 

řady již rezistentním kmenem. Nebyla jsem jediná, kdo v takových chvílích uvažoval o tom, 

jestli ho neinfikoval právě někdo, kdo bral léčbu na lehkou váhu a nemoc se mu vrátila. Ve 

Všeobecné nemocnici byl pro jistotu celý pavilon dvakrát oplocen, i když ani to samozřejmě 

nebylo stoprocentní prevencí útěků. Na druhou stranu, mnoho sociálně slabých občanů si 

pobyt v nemocnici dokonce pochvalovalo, protože měli čtyřikrát denně stravu, čistou postel 

ve vytápěných prostorech a celý den na práci nic jiného než sledování televize, která byla na 

všech pokojích. Díky tomu, že je hospitalizace i medikace povinná, pacienti za své léčení nic 

neplatí a žádné poplatky nehradí ani u následných kontrol. Úryvek z tuberákova blogu: „Dva 

století tuberáci se na záchodě sejdou na cigaretku... sice sotva mohou dýchat, ale cigárko je 

cigárko..."půl rok v nemocnici, a půl roku doma, na to se můžu vysrat!" "jo jo, život na 

hovno" "no ale zas, to co za půl roka ušetřiš..."/zamyšleně popotahuje z cigára a pak se 5 

minut dusí/ "...můžeš za ten druhý půlrok PROJEBAT!!!" 

Některé ženy z mého pokoje si dokonce zbytky jídla (často pro svoji chuť a kvalitu 

nepozřeného ostatními pacienty) schovávaly „na domů“, nebo je rovnou předávaly příbuzným 



44 

 

   

za plotem, ačkoli by se z infekčního oddělení nemělo vynášet nic, natož potraviny. Podobně, 

jako jsem já procházela novým místem svého příštího pobytu s mírným zděšením – skrze 

prosklené pokoje byli vidět všichni pacienti, kteří jsou na oddělení seřazeni podle stupně své 

přizpůsobivosti tamnímu režimu, takže jsem se jako první setkala s narkomany, alkoholiky a 

bezdomovci, reagoval i Jakub: „Pobyt na tuberkulózním oddělení je charakteristický mimo 

jiné i skutečností, že TB postihuje převážně různé podivné existence. Bezdomovce, všemožné 

asociály, starší lidi... je to dáno tím, že mykobakterie ráda napadá oslabený organismus a šíří 

se v prostředí, kde je špatná hygiena apod. Takže, když ve svých 25ti s úsměvem na tváři, s 

notebookem v ruce, v kapse s vš diplomem nastoupíte do podobného zařízení, zákonitě si 

připadáte, že jste přistáli na měsíci, stejně tak i vaši noví přátelé vás vnímají asi jako přílet 

UFO. Tento fakt, mi přináší celkem mnoho zajímavých zážitků při vzájemné interakci.“ 

Zážitku nepřidává ani to, že pacienti s TBC značně ztrácejí na váze, takže je oddělení plné 

vyhublých postav v plandavých pyžamech. Na pokoji jsem byla s dvěma uklízečkami, jednou 

ukrajinského původu, a mladou matkou dvou dětí, která pracovala v IT firmě jako asistentka a 

ze své situace byla upřímně nešťastná. Psychicky nejhůř na tom byl prý vysokoškolský 

pedagog, protože v době naší hospitalizace na mužském oddělení kromě dvou studentů příliš 

vzdělaných lidí nebylo. V dokumentu o TBC se dokonce doslechneme o bezdomovci, který se 

stopami opovržení vysvětluje původ své nemoci, kterou přičítá jinému bezdomovci („Kde 

jsem tu tuberu chytil, to nevím. Někde venku, totiž, já su na ulici, víte. Tak jsem to mohl 

chytnout od nějakejch bezdomovců.“). 

Vymezování se od rizikových skupin hraje tedy podstatnou roli při ujišťování se o 

vlastní normálnosti i při vyslechnutí diagnózy, která všechny z nás dost překvapila. 

V dokumentu nám čtyřiadvacetiletý Jan říká, co ho napadlo jako první, když lékařka vyslovila 

podezření na TBC: „Tak jsem si říkal v duchu „Prosim vás, neblázněte, nebo něco takhle. 

Takže jsem samozřejmě šel na rentgen s tím, že jsem si myslel, že pravdu nemá.“ Opět se 

potvrzuje představa, že „nás slušných lidí“ se tuberkulóza netýká. Podobně mluví i 

devatenáctiletá Simona z Itálie: „Nevěděla jsem o tom nic, myslela jsem si, že je to vymýcená 

nemoc. Proto jsem si nedělala starosti. Kamarádi se mi smáli, že mám právě tuhle nemoc. 

Přišlo jim nemožné dostat tuberkulózu v roce 2005, v devatenácti letech… Takže jsme se tomu 

vlastně smáli. Měla jsem tu nejdivnější nemoc v naší partě.“Tuberkulóza je opakovaně i 

pacienty prezentována jako problém minulosti – mně se zase přátelé ptali, co budu mít příště, 

jestli třeba černý kašel. Proto se také pacienti velmi zajímají o to, od koho se mohli nakazit. 

V naprosté většině případů se na to nepřijde, takže si hledáme jiná vysvětlení, snad také jako 

určitý způsob „omluvy“ z tohoto onemocnění a potřeby najít viníka. Já jsem přemýšlela o 
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letním pobytu v Granadě, kde jsem byla ubytována ve značně snížených hygienických 

podmínkách a s lidmi, které se živili velmi pochybným způsobem. Tereza si zase vzpomněla 

na návštěvu Rumunska před sedmi lety, ale obě jsme si uvědomovaly, že se jedná pouze o 

domněnky. Nicméně potřebné ke všetečným otázkám okolí – nejčastěji jsou pacienti po 

vyřčení své diagnózy dotazováni kde k „tomu“ proboha přišli a je tedy dobré mít po ruce 

nějakou jasnou příčinu onemocnění, tak jako ji měl náš plicní lékař díky svým kontaktům 

s pacienty. 

7.4. Narušení identity tuberkulózní diagnózou 

Z vlastní zkušenosti i z rozhovorů s dalšími osobami, které tuberkulózou onemocněly, 

mohu říci, že vyslovení této diagnózy před ostatními lidmi opravdu vyvolávalo překvapení a 

to v naprosté většině případů nepříjemné. Zdá se, že v naší společnosti není normální mít 

tuberkulózu a nemocní jsou tedy něčím tak trochu podezřelí. S tím se velmi těžko 

vyrovnávala například moje spolubydlící, kterou její dětská lékařka, když chtěla nechat 

vyšetřit své malé děti, zpovídala, jak často a kolik času rodina tráví s bezdomovci. Podobnou 

stigmatizací si prošla i v zaměstnání, protože pracovala ve veliké open-space kanceláři a na 

vyšetření proto muselo jít velké množství lidí. Její kolegové byli rozhořčeni a i v nemocnici ji 

zavalovali e-maily a telefonáty, takže se rozhodla dát výpověď. S podobnými reakcemi se 

setkávala i Tereza, která je taktéž velmi nesla špatně. Mne překvapil především přístup i jinak 

vzdělaných lidí, kteří by navíc zrovna o infekčních nemocech měli mít jistý přehled, jako byl 

můj gynekolog, který se mě otázal, jestli „jsem se líbala s Ukrajincem“. 

7.5. Typ kontaktů podléhajících stereotypům  

U tuberkulózy se situace liší v době hospitalizace, kdy nemocný pochopitelně 

komunikuje pouze na dálku, ale musí nějakým způsobem vysvětlit svou několikaměsíční 

absenci v zaměstnání, mezi přáteli a v dalších jeho společenských aktivitách. Poté může být 

v naší společnosti dotazován především proč nepije alkohol, protože ten je při léčbě 

antituberkulotiky zakázán a abstinovat je v Čechách doposud často velmi podezřelé. Později 

už se jedná spíše o zpětné vysvětlování hospitalizace či absence ve společenském dění. 

Zjistila jsem, že nejjednodušší je na otázky ohledně nealkoholického nápoje odpovídat, že 

beru antibiotika a dále již nic nevysvětlovat. Samozřejmě se mi již několikrát stalo, že někdo, 

komu jsem o své nemoci řekla, předal tuto informaci bez mého vědomí dalším osobám, u 

kterých jsem si již nepřála, aby o mém zdravotním stavu věděli. Také si dost dobře umím 

představit zvláštnost situaci, kdy bych někomu ze svých známých vysvětlovala, odkud znám 
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toho bezdomovce, se kterým jsem se právě na ulici zdravila, protože už jen při návštěvě „přes 

plot“ na zahradě léčebny se mí přátelé a příbuzní podivovali, „s kým se to tam bavím“ o 

kvalitě oběda či neustálém pocitu kocoviny po podávaných chemoterapeutikech. Myslím ale, 

že vzhledem k odmítavému přístupu většiny nemocných k této nemoci by setkání mimo 

nemocnici probíhalo podobně jako setkání dvou bývalých pacientů psychiatrické nebo 

protizávislostní léčebny, tedy s tichou dohodou o tom, že před lidmi „zvenku“ se společná 

stigmatizující zkušenost nezmiňuje. Co se týče blízkosti kontaktů a jejich náchylnost ke 

stigmatizaci, potvrdilo se mi, že čím bližší kontakt, tím menší šance k odsuzování. I v rámci 

rodiny platilo, že čím vzdálenější příbuzný, tím horší reakce. Více mě překvapili mí přátelé – 

v naprosté většině v pozitivním slova smyslu, protože jejich reakce obsahovaly pouze obavy o 

mé zdraví, ale v několika případech jsem se setkala i s odmítáním a nesmyslnými pomluvami, 

takže jsem několik těchto společenských kontaktů ukončila, ačkoli se po mém propuštění 

chovali, jakoby už bylo vše v pořádku a můžeme tedy být znovu přátelé. Vyhýbání se či úplné 

ukončení kontaktů s neloajálními přáteli a bližními se objevuje i v další stigmatem se 

zabývající literaturou. To potvrzuje i situace zmiňované asistentky, která čelila velmi 

negativním reakcím z celé firmy, kde pracovala a kde vládla velmi neosobní a anonymní 

atmosféra. Jakub zmiňuje odliv zákazníků a Tereza „vyděšení“ našich společných známých. 

V dokumentu pak hovoří mladý Jan: „Tak úzký okolí to vzalo, těm jsem to vysvětlil rozumně, 

protože mě znaj prostě, protože nejsem žádnej pff…ale to širší, co se týče spolupracovníků, 

potom dál, ty z toho byli hrozně pohoršení, jako bych měl nějakou lepru nebo něco. Rodina 

v klidu jako… Rodina samozřejmě, jestli něco nepotřebuju, takže ty to vzali v pohodě no… 

Doufám. Ještě jsem je neviděl, takže… Nevim, jak se budou tvářit.“ 

7.6. Zastírání diagnózy 

Nebyla jsem sama, kdo si občas, v očekávání další negativní reakce okolí, diagnózu 

změnil. S tím potom mohlo souviset zjištění, co si lidé o této nemoci doopravdy myslí: po 

propuštění z nemocnice jsem si například začala mnohem více všímat užití slova „tuberák“ 

v běžné řeči – ačkoli většinou nejde o urážení nemocných, ale o přenesený význam jako 

označení člověka kašlajícího, či souchotinářky vyhlížejícího a spíše ze slabších sociálních 

vrstev, je to pojem negativně zabarvený a možná i to je jeden z důvodů, proč se pacienti cítí 

tak nesví při této diagnóze. Nicméně mezi nemocnými se slovo tuberák vyslovovalo bez 

těchto negativních konotací, používáním zabarveného výrazu se spíše odlehčovala nepříjemná 

situace – většina z nás o sobě mluvila jako o tuberácích a o naší nemoci jako o tubeře. Když 

jsem se první den při hraní karet s uklízečkami a nezaměstnaným pokrývačem rozkašlala a 
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chtěla odvrátit, bylo mi řečeno „To je v pohodě, tady seš mezi samejma tuberákama.“ Stejně 

se označovali i další lidé, se kterými jsem se díky naší společné zkušenosti seznámila po 

propuštění (například blog přímo pojmenovaný tuberákův blog). 

Co se týče samotného zastírání, po prvních několika nepříjemných reakcí na moji 

diagnózu jsem zjistila, že v naprosté většině případů je mnohem snazší a příjemnější 

pojmenovávat důvod mé hospitalizace jako „zápal plic s infekcí“, který lidé přijímají mnohem 

lépe (aneb nesetkala jsem se s jedinou negativní či překvapenou odezvou) a já alespoň nemám 

pocit, že vysloveně lžu. S negativními reakcemi se setkali všichni pacienti, se kterými jsem 

mluvila, a většina z nich se po prvních zkušenostech také vyhýbala vyřčení své choroby před 

dalšími lidmi. Zjistili jsme, že tam, kde není potřeba říkat pravdu o našem chorobopise, je pro 

obě strany snesitelnější, když se mluví těžkém zápalu plic. Goffman tvrdí, že po naučení se 

své postižení zastírat je často další fází „morální kariéry“ stigmatizovaného naopak jeho 

dobrovolné odhalování (Goffman 2003: 120). Je pravda, že s odstupem času se nám o 

onemocnění mluví snadněji – podobně jako tomu je u jiných nepříjemných zážitků, ze kterých 

se s postupem času stávají již jen zábavné či poučné historky, na které nakonec ještě rádi 

vzpomínáme. To jsem si uvědomila i při čtení tuberákova blogu, který mi i přes autorovo 

těžké vyrovnávání se s nemocniční (a především tuberkulózní) realitou přišel velmi zábavný, 

než jsem si uvědomila, že jsem zažívala obdobné situace, které lidem okolo mne připadaly 

komické, zatímco mně spíše tragické. Dnes ale musím uznat, že setkání s tak rozličnými 

osobami ze skupin, se kterými běžně kontakt nemám a za normálních okolností bych asi ani 

neměla, mě samozřejmě i obohatil a mimo jiné i tato práce je svým způsobem dobrovolné 

odhalení. 

U tuberkulózního stigmatu se vyléčený pacient samozřejmě nemusí obávat nových 

kontaktů, protože není mnoho situací, kdy by byl nucen sdělovat svůj chorobopis, ale problém 

může nastat v interakci s lidmi, kteří o nemoci, kterou si prošel, již vědí. Smíšená sociální 

situace je totiž problematická i pro ně. Osobně se dostávám do nepříjemné situaci vždy, když 

jsem nachlazená (což se mi vzhledem ke snížené imunitě bohužel stává poměrně často) a 

setkám se s někým, kdo o mé hospitalizaci slyšel. V momentě, kdy začnu kašlat, se necítím 

dobře ani já, ani mí blízcí – oni kvůli strachu z připomenuté tuberkulózy (jejíž vyléčení 

v žádném případě nevylučuje šanci opět s ní onemocnět) a já kvůli tomu, že vidím jejich 

rozpačitost (a pochopitelně se sama bojím z návratu nemoci, na jehož možnost mě 

vehementně upozorňovali lékaři). Přesně jako si všímá Goffman (Goffman 2003: 118), 

uklidňování ostatních tím, že chodím velmi často na kontrolní vyšetření, která jsou všechna v 

pořádku, většinou způsobí pouze ještě větší rozpaky. Ačkoli to říkám v dobrém úmyslu, aby 
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se lidé necítili ohroženi nákazou, běžná reakce bývá nešikovně přehnané ujišťování, že to je 

v žádném případě nenapadlo a situace je ještě horší. Pokud to není nevyhnutelné, tak 

samozřejmě nechodím mezi lidi, když jsem nachlazená, nicméně by bylo téměř nemožné se 

vyhýbat jakémukoli kontaktu s okolím – už jen z důvodu pocitu nespravedlnosti z považování 

mě za zdroj jakoby špinavé a téměř smrtící nákazy. Tereza ke spolupráci na mé práci dodala: 

„A nevím, jak moc to bude veřejný... já to ve škole tak trochu tajila, protože sem měla v plánu 

stáž v Anglii, tak sem nechtěla, aby to někoho vyděsilo... i když sem měla vlastně tuberu uzlin - 

nemusela jsem tedy nikdy ležet a nemohlo se to přenést na ostatní… stejnak jsem o tom moc 

nemluvila...“. Podobně nepříjemnými pocity i po vyléčení zažívá mnoho pacientů, stejně tak i 

strach z další choroby – jelikož se většina mnou dotázaných nejdříve poměrně dlouho léčila 

sama doma, případně později na nějaké nepříliš závažné onemocnění (chřipka, zápal plic), 

nyní si zákonitě víc všímáme svých zdravotních problémů a musím říci, že někdy až 

chorobně. 

Vzhledem k dlouhodobému charakteru onemocnění a léčby se v životech pacientů 

objevuje samozřejmě mnohem více sociálních dopadů tuberkulózy, ale pro rozsah práce jsem 

jich mohla vybrat pouze několik. Přesto si myslím, že dostatečně ilustrují situaci v českém 

prostředí. Respondenti potvrzovali i rozdíl mezi disease a illness, když při dotazu na své 

onemocnění mluvili především o jeho sociální dimenzi, aniž by přitom znali téma mého 

výzkumu. Teprve při dalších rozhovorech jsem se dozvídala o fyzických problémech a 

nezanedbatelných vedlejších účincích léčby. Nejdůležitější pro ně bylo přijetí druhými a 

osobní vyrovnání se s touto diagnózou přes pocity nepatřičnosti. Uvědomění si vlastní 

stigmatizace většinou přicházelo v momentě nutnosti někomu sdělit název našeho 

onemocnění. O jeho negativním zabarvení vypovídá i časté mlčení lékařů do posledního 

okamžiku, kdy už je stoprocentně jasné, že se jedná o tuberkulózu – mnoho pacientů bylo 

izolováno již po první prohlídce, ale o nemoci se dozvěděli, až když se setkali s nemocnými. 
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8. Diskuze 

Srovnání všech tří reprezentací tuberkulózy, tedy jejího historického obrazu, současné 

prezentace v médiích a konečně představ vnímaných samotnými pacienty, ukazuje, že se vždy 

jedná o kombinaci několika základních konotací s touto chorobou spojených. V minulosti 

byla tuberkulóza mytizována jako nemoc vášně a vnitřního žáru stejně jako promarněné 

životní energie, vedoucí k ušlechtilé a lyrické smrti skrze postupnou dezintegraci až 

zprůhlednění těla. Zároveň byla prezentována návaly energie a zvýšených sexuálních i 

stravovacích chutí. Ačkoli se díla z osmnáctého a devatenáctého století stále čtou a dodnes tak 

ovlivňují naše smýšlení, tento romantizující obraz nemoci je pomalu vytlačován jinými, méně 

idealizovanými představami. Přestože i dříve tuberkulóza napadala všechny společenské 

vrstvy, mluvilo se o ní především ve spojitosti s umělci, aristokraty a jinak mimořádnými 

osobnostmi, zatímco dnes jsou rizikové skupiny definovány na základě zcela odlišných 

charakteristik. Zmiňují se především lidé na okraji společnosti, tedy imigranti, bezdomovci a 

narkomani. Přesto by se dalo říct, že výjimečnost pacientů svým způsobem přetrvává – stále 

není vnímána jako nemoc běžné populace a pokud se najde případ tuberkulózy v jejích 

řadách, nemocní jsou přijímáni se značně rozpačitými reakcemi, protože mít tuto chorobu je 

v naší společnosti něco nezvyklého a nenormálního. Pacienti se poté musejí vyrovnávat jak 

s představou TBC jakožto vyřešeného a neaktuálního problému minulosti, tak s jejími 

současnými prezentacemi. Ty jsou spojovány především s negativně vnímanými rizikovými 

skupinami a poplašnými informacemi o možnostech nákazy nebezpečnou chorobou. I 

v moderním obrazu tuberkulózy se tedy spojuje více rozdílných charakteristik této nemoci. 

Pacienti jsou stigmatizováni jak představou historickou, tak tou současnou, protože jejich 

okolí reaguje na tuto diagnózu v rámci představ nemoci, s kterou většinou z vlastního života 

moc zkušeností nemají a představa o ní je tedy založena především na jejím zobrazování 

v médiích či literatuře. 
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Závěr 

Ačkoli jsem byla díky studijnímu pobytu v zahraničí nucena od zadání této práce 

mírně pozměnit zvolenou metodologii, nakonec to v žádném případě nemělo negativní vliv na 

její výsledky. Dokonce bych řekla, že tomu bylo spíše naopak, protože jsem se místo 

rozhovorů s větším množstvím pacientů s odlišnými charakteristikami soustředila na 

hloubkové dialogy s menším množstvím lidí, ale s určitým společným jmenovatelem. Tím 

bylo jak jejich socio-ekonomické postavení a vzdělání, tak distancování se od 

zvýrazňovaných rizikových skupin „typických“ tuberkulózních pacientů. Podobně jsem navíc 

zpracovala souhrnný dokument „Tuberkulóza – návrat přízraku“, který mapuje osudy 

pacientů z pěti evropských států a pokouší se zprostředkovat podobný typ informace, jako já – 

tedy skutečnou situaci nemocných s tuberkulózou. Ti, jak jsem zjistila, se musejí vyrovnávat s 

několika negativně zabarvenými metaforami s ní spojenými. Podobu těchto konotací jsem 

zjišťovala pomocí již zmíněných rozhovorů a kvalitativní analýzou médií. 

Vybrala jsem si několik nejsledovanějších sdělovacích prostředků, abych zmapovala 

jen ty obrazy, které jsou vnímány nejvíce. Analyzovala jsem články z deníků Blesk, Mladá 

Fronta DNES a Právo, z internetového zpravodajského serveru Novinky a konečně 

z událostí televizní stanice Nova. Pomocí vyhledávače Anopress jsem začala s články za rok 

2009, kdy započala má léčba. Pokračovala jsem sledováním i novějších zpráv, ale zjistila 

jsem, že se neustále opakuje stejný typ článků a nebude tedy třeba ve sběru dat setrvávat. 

V podání těchto médií - protože si netroufám má zjištění generalizovat i na ta ostatní, která 

mohou sledovat jiné cíle – se tuberkulóza objevuje v dvou hlavních souvislostech. Tou první 

je nemoc jako problém minulosti, ve které částečně přežívá i její romantizující podoba 

lyrickou smrt přinášející choroby umělců a aristokratů tak, jak ji popsala Susan Sontag 

(1997). V této souvislosti se v dnešních médiích objevuje jako příčina úmrtí známých 

osobností, nebo jejich blízkých při připomínání životního jubilea, nové adaptace jejich díla 

apod. Druhá reprezentace tuberkulózy je již zbavena veškerých positivních přívlastků a 

setkáme se s ní v upozorněních na hrozící riziko nákazy, či návrat téměř vymýcené choroby. 

V naprosté většině případů jsou zmiňovány takzvané rizikové skupiny obyvatel, které 

zahrnují bezdomovce, imigranty, narkomany a jinak sociálně vyloučené osoby. Ať už se tedy 

jedná o obraz tuberkulózy jako problému minulosti, nebo záležitosti marginálních skupin, 

vždy je nám naznačováno, že nás slušných občanů se nákaza netýká. A pokud se tomu tak 

stane, je třeba hledat její viníky – například právě mezi těmito populacemi. 
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To už nás zavádí ke zjištěné stigmatizaci a kategorizaci tuberkulózních pacientů skrze 

stereotypní uvažování a prezentování této choroby. Všichni respondenti měli s přijetím své 

choroby značné potíže ve společenském, ale i profesionálním životě. Potvrdilo se, že 

tuberkulóza opravdu asociuje negativní obrazy o nemoci jako takové, ale také, což má pro 

pacienty mnohem větší dopad, o ní zasažených osobách. Ty se pak musejí vyrovnávat nejen 

s fyzicky závažnou chorobou a dlouhodobou povinnou hospitalizací, ale také s těmito 

diskreditujícími obrazy, které dnes v českém veřejném diskursu převažují. Na dotaz o 

tuberkulóze pacienti (aniž by znali téma mého výzkumu) nejprve mluvili o jejích sociálních 

dopadech a případně až poté o těch biologických. Tím samozřejmě nechci v žádném případě 

snižovat její závažnost a nutnost pokračovat ve snaze o její bakteriální eliminaci, která je stále 

ještě v nedohlednu. 

Myslím tedy, že jsem zadání splnila ve všech jeho bodech a odpověděla na otázky, 

které jsem si na začátku této práce kladla. Přes prvotní nejistoty ohledně zvolené literatury 

jsem nakonec našla vhodné prameny, protože se i přes místy zavádějící zpravodajství a 

nevelké povědomí o této nemoci v České republice opravdu stále jedná o aktuální problém, o 

který se znovu (nebo chcete-li stále ještě) zajímá i vyspělý svět se zdánlivě nízkým výskytem 

nových případů. Do budoucna by bylo zajímavé pokusit se zjistit, jestli a případně jakým 

způsobem lze proti stereotypizaci a stigmatizaci nemocných zasáhnout a usnadnit jim tak 

jejich léčení. Inspirací by mohly být podobné snahy o intervenci HIV pozitivních, nebo 

aktuálněji lidí trpících fibromyalgií. 

  



52 

 

   

Použitá literatura 

Anopress IT [online]. 2011 [cit. 2011-07-28]. Dostupné z WWW: 
<http://www.anopress.cz/Web/PagesFree/Home.aspx>. 
 
ATO: Asociace televizních organizací [online]. 2011 [cit. 2011-08-01]. Dostupné z WWW: 
<http://www.ato.cz/>. 
 
AUGÉ, Marc. Biological Order, Social Order, Illness, a Primary Form of Event. In: AUGÉ, 
Marc, HERZLICH, Claudine. The Meaning of Illness, Antrhopology, History and Sociology. 
Luxembourg: Hardwood Academic Publishers, 1995. s.23-69. 
 
BECKER, Howard. Outsider: studies in the sociology of deviances. New York: Free Press. 
1963. 215 s. 
 
BENEDICT, Ruth. Anthropology and the Abnormal. In Journal of General Psychology. New 
York, 1934. S. 59-82.  
 
CONDRAU, Flurin; WORBOYS, Michael. Tuberculosis Then and Now: Perspectives on the 
History of an Infectious Disease. Montreal : McGill-Queen's Press, 2010. 243 s. 
 
COURTWRIGHT, Andrew; NORRIS TURNER, Abigail. Tuberculosis and Stigmatization: 
Pathways and Interventions. Public Health Reports. 2010, 125, s. 34-42. 
 
Česká republika. Tuberkulóza dospělých. In Standart lékařské péče. 2002, CLK001 LP, s. 1-8. 
Dostupný také z WWW: <http://www.pneumologie.cz/odborne/doc/Standard-Tuberkuloza-
dospelych.pdf>. 
 
FABREGA JR., Horacio. Medical Anthropology. In Biennial Review of Anthropology. 
Stanford : Stanford University Press, 1971. s. 167-229. Dostupné z WWW: 
<http://www.jstor.org/pss/2949229>. 
 
FARMER, Paul E. The Consumption of the Poor : Tuberculosis in the 21st Century. 
Ethnography. 2000, 1, 183, s. 183-216. Dostupný také z WWW: 
<http://eth.sagepub.com/content/1/2/183>. 
 
GOFFMAN, Erving. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other 
Inmates. New York: Doubleday-Anchor, 1961. 386 s. 
 
GOFFMAN, Erving. Stigma: Poznámky o způsobech zvládání narušené identity. Praha : 
Sociologické nakladatelství, 2003. 167 s.  
 
GOULDNER, Alvin. Anti-Minotaur: The Myth of a Value-Free Sociology. Social Problems. 
1962, 9, 3, s. 199-213. Dostupný také z WWW: <http://www.jstor.org/pss/799230>. 
 
GREENBERG, Joshua; HIER, Sean. Crisis, Mobilization and Collective Problematization: 
"illegal" Chinese migrants and the Canadian news media. Journalism Studies. 2001, 2, 4, s. 
563-583. 
 



53 

 

   

GUO, Na; MARRA, Fawziah; MARRA, Carlo. Measuring health-related quality of life in 
tuberculosis: a systematic review. Health and Quality of Life Outcomes [online]. 2009, 7, [cit. 
2011-07-10]. Dostupný z WWW: <http://www.hqlo.com/content/7/1/14>. 
 
CHATMAN, Ilese J. Tuberculosis : Arresting Everyone's Enemy. Oak Brook: Joint 
Commission Resources, 2008. 188 s. 
 
KELLY, Patricia. Isolation and Stigma: The Experience of Patients With Active Tuberculosis. 
JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH NURSING. 1999, 16, 4, s. 233–241. Dostupný také z 
WWW: <http://www.jstor.org/pss/3427928>. 
 
KLEINMAN, Arthur.  Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration of the 
Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry. Berkeley : University of 
California Press, 1980. 427 s. 
 
KLEINMAN, Arthur; SEEMAN, Don. Personal experience of illness. In ALBRECHT, Gary; 
FITZPATRICK, Ray; SCRIMSHAW, Susan. The handbook of social studies in health and 
medicine. Thousand Oaks : Sage Publications Ltd, 2010. s. 230-242. 
 
Lékaři bez hranic [online]. 2011 [cit. 2011-07-16]. Dostupné z WWW: <http://www.lekari-
bez-hranic.cz/>. 
 
MACRAE, Hazel. Managing courtesy stigma. The case of Alzheimer’s disease. Sociology of 
Health and Illness. 1999, č. 21, s. 54-70. 
 
MARTÍNEZ HERNÁEZ, Ángel. Antropología médica : Teorías sobre la cultura, el poder y 
la enfermedad. Barcelona : Anthropos, 2008. 207 s. ISBN 9788-4765-88628. 
 
MEDIAN: Výzkum trhu, médií a veřejného mínění & vývoj software [online]. 2011 [cit. 2011-
07-30]. Dostupné z WWW: <http://www.median.cz>. 
 
Migrant health: Background note to the ‘ECDC Report on migration and infectious diseases 
in the EU’. In ECDC TECHNICAL REPORT [online]. Stockholm : European Centre for 
Disease Prevention and Control, 2009 [cit. 2011-04-15]. Dostupné z WWW: 
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0907_TER_Migrant_health_Background_n
ote.pdf. 
 
MISHLER, Elliot. Social contexts of health, illness, and patient care. New York : Cambridge 
University Press, 1981. 277 s. 
 
MURPHY, Robert F. Umlčené tělo. Praha : Slon, 2001. 188 s. 
 
NYKODÝMOVÁ, Pavla, BALÝ, Jiří. Informace o změnách očkování proti tuberkulóze. 
Studia pneumologica et phtiseologica. 2009, č. 4, s. 167-168. 
 
RUIZ-CASARES, Mónica, et al. Right and Access to Healthcare for Undocumented 
Children: Addressing the Gap Between International Conventions and Disparate 
Implementations in North America and Europe. Social Science and Medicine. 2010, 70, s. 
329-336. 
 



54 

 

   

SEALE, Clive. Media and health. London: SAGE Publications, 2002. 257 s. ISBN 
0761947299. 
SIVEK, Jakub. TBClandia : tuberákovy zápisky [online]. 2005 [cit. 2011-07-25]. Dostupné z 
WWW: <http://tuberak.bloguje.cz>. 
 
SONTAG, Susan. Nemoc jako metafora. AIDS a jeho metafory. Praha: Mladá Fronta, 1997. 
172 s. 
 
Tuberkulóza – návrat přízraku, dokumentární film, odvysílaný 11. 7. 2006 na televizním 
programu ČT2 jako součást cyklu „Osm dní zdraví v Evropě“. Dostupný z WWW: 
<http://www.ceskatelevize.cz/program/20556223100.html>. 
 
World Health Organization [online]. 2011 [cit. 2011-06-08]. Dostupné z WWW: 
<http://www.euro.who.int/en/home>. 
 
YANCEY, Diane. Tuberculosis. New York : Twenty-First Century Books, 2001. 128 s.  


