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Abstrakt
Cílem této diplomové práce je popsat budování mediální agendy v českých
zpravodajských médiích na příkladu zpravodajství o zdravotnictví. Tato práce vychází
z koncepce nastolování agendy, která pracuje s pojmem mediální agenda. Základní
otázkou budování mediální agendy je, jak a proč se některá témata dostávají do médií,
zatímco jiná nikoli. Pro potřeby této práce vznikly dva výzkumy, kvantitativní obsahová
analýza popsala, jakým způsobem se zdravotní a zdravotnická témata objevovala ve
vybraných českých zpravodajských médiích v roce 2013. Konkrétně se jedná o Mladou
frontu Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo, Českou televizi a Český
rozhlas. Rozhovory s novináři, kteří se věnují nebo věnovali zdravotnictví, následně
přiblížily mediální rutiny, které stojí za sledovanými mediálními obsahy. Výsledkem je
popis, jak v českém mediálním prostředí vznikají zdravotnická témata, jak a kde
novináři získávají podněty, co je motivuje věnovat se konkrétnímu tématu, kdo
zpravodajství o zdravotnictví dále formuje, jakou roli v něm hraje intermediální agenda,
PR materiály, lidské příběhy apod.

Abstract
The main objective of this thesis is to describe agenda building process in Czech news
media on the example of health news. The thesis is based on the concept of agendasetting which operates with the term “media agenda”. The fundamental question of
media agenda building is how and why some topics get to the news while others not.
Two separate pieces of research have been conducted for the purpose of this thesis.
Firstly quantitative content analysis explores how selected Czech news media report on
health news during 2013. The analysis is focused on daily press Mladá fronta Dnes,
Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo, Česká televize TV news, and Český
rozhlas radio news. Secondly, interviews with journalists who are or were devoted to

the health news describe media routines forming media content. The result based on the
two research methods is a description of health newsgathering. Particularly, the issues
in question are how health journalists receive ideas for their stories, what motivates
them, who forms health news, what role plays intermedia agenda, public relations
materials or human stories.
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Úvod
Zdravotnictví, zdraví a medicína jsou jedněmi z mnoha témat, která se objevují
v obsazích českých zpravodajských médií. Skrz mediální obsahy s touto tematikou jsou
lidé informováni o nemocech, zdravotních problémech a prevenci, o novinkách v léčbě
a pokrocích ve výzkumu, o stavu a chodu nemocnic, lázní a dalších zdravotnických
zařízení, dále o řízení rezortu, jeho financování, legislativě a podobně. Stejně jako u
jiných témat také u zdravotnictví platí, že média jsou pro občany primárním zdrojem
informací o této oblasti. (Fox, Jones, 2009) Mimo to hrají média zásadní roli při
vytváření zdravotní gramotnosti u občanů (Simonds, 1974), proto je vhodné porozumět,
jak redaktoři, kteří mají tuto oblast na starosti, přistupují ke vzniku a tvorbě zpráv.
Východiskem této práce je koncept nastolování agendy, jak ho definovali
Maxwell McCombs a Donald Shaw (McCombs, 2009), mediální agendu totiž teoretické
práce začleňují do studií o nastolování agendy. Zprvu se výzkumy ohledně mediální
agendy zabývaly především tím, jak ovlivňuje vnímání důležitosti daných témat u
veřejnosti, tedy jak mediální agenda ovlivňuje tu veřejnou. Postupem času se pozornost
přenesla k budování mediální agendy, tedy k tomu, jak mediální agenda vzniká a co ji
ovlivňuje. Předpokladem je, že novinář není jedinou osobou, která má vliv na výběr
témat a která rozhoduje o výsledném obsahu zpravodajských médií. Kromě témat, která
novinář získá vlastní prací nebo na základě svých zkušeností, vybírá z mnoha podnětů,
které ho denně zavalují. Mezi tyto podněty se dají zařadit tiskové zprávy, produkce
tiskových agentur, jiná média a odborná média, zprávy PR agentur, podněty od zdrojů,
tiskové konference a denní události. Kromě zmíněného vstupují do mediální agendy
další prvky, je to například očekávání publika, charakteristické rysy daného typu média,
ale i žurnalistické normy a tradice. Základem mediální agendy je tedy otázka, kdo nebo
co nastavuje agendu médií. Právě z této otázky vychází tato diplomová práce.
Cílem je popsat, jak budování mediální agendy funguje, a to na příkladu
zdravotních a zdravotnických témat v českých zpravodajských médiích. Aby byla tato
problematika popsána co nejpřesněji, praktická část práce je rozdělena do dvou
samostatných výzkumů. První výzkum popíše, jakým způsobem se zdravotní a
zdravotnická témata objevovala v českých zpravodajských médiích v roce 2013. Důraz
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bude obsahová analýza klást na témata, která se ve zpravodajství v souvislosti se
zdravotnictvím objevují, na kontext těchto témat, dále na aktéry, kteří ve zprávách
vystupují, na lidské příběhy, intermediální agendu i autorství. Závěr této analýzy
detailně popíše zdravotnictví v českých médiích v roce 2013. Druhý výzkum bude
zaměřen na redakční praktiky, které stojí za zkoumanými obsahy. Jeho závěry budou
vycházet z rozhovorů s novináři, kteří v českém mediálním prostředí zprávy o zdraví,
zdravotnictví a medicíně vytváří nebo vytvářeli. Tento výzkum bude klást důraz na
popis redakčních rutin jednotlivých novinářů a na jejich názory na jednotlivé fáze a
aspekty jejich práce. Výsledkem této výzkumné části bude popis, jak vypadá práce
českého novináře, který se věnuje zdravotnictví, a především, jak ve skutečnosti vzniká
agenda zdravotních či zdravotnických témat, která se ve zpravodajství objevují.
V momentě, kdy se tyto dva samostatné výzkumy spojí, dostaneme odpověď na
otázku, kdo a co má největší vliv na budování agendy zdravotních a zdravotnických
témat v českých zpravodajských médiích, kdo má největší zájem o vstup do
zpravodajství, kdo o něj naopak příliš nestojí, jak v českém prostředí funguje
intermediální agenda, jakou roli hrají lidské příběhy apod.
Téma této práce předurčil fakt, že žádná studie se do této chvíle českému
zpravodajství o zdravotnictví v takovéto šíři nevěnovala.
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1. Nastolování agendy
Za zakladatele výzkumu mediálních účinků a duchovního otce konceptu agendasetting je pokládán Walter Lippmann, který v předmluvě ke knize Public Opinion
vydané v roce 1922 přirovnal zpravodajská média k oknům, pomocí kterých se lidé
mohou dívat do světa, se kterým nemají bezprostřední zkušenost. Zpravodajská média
podle něj vytváří v příjemcích mediálních sdělení představy o skutečnosti a pomáhají
jim vytvořit kognitivní mapu světa. (Lippmann, 1977)
Dalším důležitým milníkem v oblasti studií o nastolování agendy byl výzkum
amerického sociologa rakouského původu Paula Felixe Lazarsfelda. (Lazarsfeld, 1942)
V roce 1940, kdy se ve Spojených státech amerických konaly prezidentské volby,
provedl výzkum voličů pomocí opakovaných rozhovorů v Erie County v Ohiu.
Lazarsfeld se ve své studii snažil zjistit, co a v jaké míře ovlivňuje voliče před volbami.
Přestože jeho výzkum nebyl zaměřen primárně na média, zařadil je do svého zkoumání.
Nakonec došel k závěru, že média spíš než na nerozhodnuté voliče působí na ty, kteří
mají svou volbu víceméně rozmyšlenou. Politická kampaň v médiích podle jeho závěru
aktivuje ty voliče, kteří se dlouhodobě kloní k jedné straně, případně utvrzuje voliče
v jejich smýšlení. Podle jeho závěru v rozhodování voličů před volbami hrají největší
roli tzv. názoroví vůdci1, tedy lidé, kteří ostatním zprostředkovávají informace, na
základě kterých provedou svou volbu. Tyto vůdce Lazarsfeld charakterizoval jako
osoby, které informace o dané problematice (v tomto případě o volbách) vyhledávají,
jsou jim častěji vystaveni a lépe jim rozumí, mohou proto dalším poskytovat rady a
zodpovídat dotazy. V souvislosti s těmito osobami hovoří Lazarsfeld o tzv.
dvoustupňovém toku komunikace: v prvním stupni přijímají názoroví vůdci informace
z médií, v druhém stupni pak plynou informace od vůdců k ostatním.
Důležitým mezníkem pro zrod nastolování agendy jsou myšlenky Harolda
Lasswella (Lasswell, 1948), který popsal model komunikace pomocí věty „kdo, říká co,
komu, jakým kanálem a s jakým účinkem“. Neméně zásadní je práce Bernarda Cohena
(Cohen, 1963), ve které napsal, že tisk neříká lidem, co si mají myslet, naopak je
úspěšný v určování, o čem mají lidé přemýšlet. Médiím tak místo persvazivních účinků
1

V anglicky psané literatuře se pro názorové vůdce používá výraz opinion leaders.
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přisoudil kognitivní účinky. Právě na myšlenku, že média dokážou určit, co příjemci
mediálních obsahů budou vnímat jako důležité, navázali zakladatelé agenda-setting.
Stěžejní prací pro zrod tohoto konceptu byla studie Chapel Hill autorů Donalda
Shawa a Maxwella McCombse (McCombs, Shaw, 1972), ve které poprvé použili výraz
agenda-setting. V roce 1968 před prezidentskými volbami ve Spojených státech
amerických provedli výzkum mezi nerozhodnutými voliči v městečku Chapel Hill
v Severní Karolíně. Studií chtěli ověřit hypotézu, že obsahy masových médií ovlivňují
to, jak voliči vnímají významnost témat, jinými slovy, že existuje vztah mezi tématy
mediálních obsahů a vnímání jejich důležitosti mezi lidmi. McCombs a Shaw
opakovaně dotazovali nerozhodnuté voliče, zajímalo je, jaká společenská témata jim
před volbami připadají nejdůležitější a co by nové politické vedení mělo přednostně
řešit. Odpovědi, které získali od voličů, porovnali s mediálními obsahy vybraných
médií, která byla k dostání v Chapel Hill. Zjistili, že témata, která voliči označovali jako
důležitá, se překrývala s tématy, která se objevovala v médiích. Z toho vyvodili závěr,
že média nastolují veřejnosti témata, o kterých mají přemýšlet a která mají považovat za
důležitá. Podobný výzkum s propracovanější metodikou provedli v období prezidentské
kampaně o čtyři roky později v městečku Charlotte na východním pobřeží USA, ve
kterém potvrdili směr ovlivnění – agenda médií ovlivňuje agendu veřejnosti.
(McCombs, Shaw, 1977)
Na otázku, co přesně je nastolování agendy, nejlépe odpovídá James Dearing a
Everett Rogers (Dearing, Rogers, 1996), když tento proces definují jako neustálou
snahu těch, kteří se snaží prosadit témata, o získání pozornosti mediálních profesionálu,
veřejnosti a politických elit. Agenda-setting podle nich nabízí vysvětlení, proč
informace o některých tématech jsou veřejnosti dostupná, zatímco jiná nikoli, a proč se
vybraná témata stávají předmětem politických akcí, zatímco jiná nikoli. Podle této
definice hrají zpravodajská média zásadní roli v tom, jaké téma veřejnost vnímá nebo
uzná jako hlavní téma dne, tedy jako věc veřejnou a důležitou.
McCombs a Dearing s Rogersem přistupují k problematice nastolování agendy
jiným způsobem. Zatímco McCombs dělí nastolování agendy na první a druhý stupeň
podle toho, jaké významy se přenáší, Dearing s Rogersem ji rozdělují na tři samostatné
celky – na mediální, veřejnou a politickou agendu, přičemž dodávají, že se všechny tyto
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složky vzájemně ovlivňují (viz obrázek 1). První (mediální agenda) označuje témata, o
kterých referují média a která ovlivňují veřejnou agendu. Druhá (veřejná agenda)
označuje témata, o kterých se diskutuje na veřejnosti a která veřejnost považuje za
důležitá. Tato agenda ovlivňuje politickou agendu. Poslední složka (politická agenda)
označuje témata, kterých si všímají politici a představitelé moci. A nakonec politická
agenda ovlivňuje první, mediální agendu. (Dearing, Rogers, 1996)
Obrázek 1: Schéma agenda-setting podle Dearinga a Rogerse (Zdroj: Dearing, Rogers,
1996)

Od první studie, která dokumentovala princip fungování nastolování agendy,
vznikly stovky empirických studií. Většina z nich navázala na McCombse a Shawa a
zaměřovala se na předvolební období a vztah mezi mediální agendou a veřejným
míněním. Postupem času začali mediální analytici zkoumat další mechanismy
fungování nastolování témat. Oblíbeným tématem se stala například podle
McCombsova dělení agenda druhého stupně, neboli nastolování agendy atributů a
studium rámců, která si všímá zpracování mediálních témat. V tomto případě nejde
pouze o to, jaká témata média zdůrazňují, ale také jakým způsobem o nich referují.
Nejpozději si pozornost získala mediální agenda.
Protože se tato práce věnuje tomu, jak vzniká mediální agenda a jaké prvky ji
ovlivňují, budu upřednostňovat vnímání nastolování agendy tak, jak ho popisuje
Dearing s Rogersem.
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2. Mediální agenda
Hlavní otázkou mediální agendy podle Dearinga s Rogersem je, kdo dostává
témata do médií, tedy kdo a co stojí za zpravodajskými obsahy. Zprvu se touto otázkou
nikdo nezabýval, obsahy, které se objevovaly v médiích, brali vědci jako fakt. Spíš než
samotné obsahy a procesy, kterými se obsahy do médií dostávají, zkoumali jejich
účinky na veřejnost a veřejné mínění. Nad tím, kdo stojí za mediálními sděleními, si
hlavu příliš nelámali. Až v roce 1980 na setkání International Communication
Association položil profesor komunikace Steven H. Chaffee otázku, kdo nastoluje
mediální agendu. (Dearing, Rogers, 1996) Jeho tázavá věta stála na počátku studií, která
se zaobírala způsoby a mechanismy, které utvářejí mediální obsahy. Někdy je mediální
agenda označovaná také jako agenda building, tedy budování agendy. Poprvé byl proces
budování mediální agendy popsán už v roce 1971, kdy Roger Cobb a Charles Elder
(Cobb, Elder, 1971) rozdělili vlivy působící na zpravodajskou agendu na interní a
externí. Mezi interní vlivy zařadili individualitu novináře a mediální organizaci, mezi
externí vlivy zdroje informací a publikum.
Nejobecnější odpověď na otázku, kdo nastoluje mediální agendu, tedy zní:
informační zdroje, ostatní zpravodajské organizace a žurnalistické normy a tradice. To
jsou hlavní oblasti, které ovlivňují podobu mediálního obsahu, a to, jaká informace se
do médií dostane, a jaká ne.
McCombs k vysvětlení vztahů mezi agendami a agendou masových médií
používá metaforu cibule, viz obrázek 2. Mediální agendu vnímá jako výsledek střetu
různých agend a vlivů. Každou vrstvu pomyslné cibule vnímá jako jeden konkrétní
prvek, který mediální agendu ovlivňuje. Čím více se daná vrstva blíží k jádru, tím silněji
prvek mediální agendu ovlivňuje. Na povrch pomyslné cibule McCombs řadí
zpravodajské zdroje, pod ně zpravodajská média a do středu zpravodajské normy, které
mediální agendu podle něj ovlivňují nejsilněji. (McCombs, 2009) Více téma rozvíjí
Pamela Shoemakerová a Stephen Reese (Shoemaker, Reese, 1996), kteří definují pět
vrstev vlivu, které se výrazně podílí na rozhodování o výběru událostí. Jsou to:
individualita novináře, mediální rutiny, mediální organizace, extramediální úroveň a
ideologie.
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Obrázek 2: Metafora cibule (Zdroj: McCombs, 2009)

Zpravodajské zdroje
Ostatní zpravodajská média
Zpravodajské normy
Mediální
agenda

Z těchto dvou různých dělení vyplývá, že se výzkumy ohledně budování
mediální agendy zabývají především tím, jakým způsobem se témata dostávají do
zpravodajství, podle jakého klíče je novináři vybírají, s jakými pracují zdroji a jakou
roli hraje PR, ostatní média a žurnalistické normy a tradice.
Vliv externích zdrojů na zpravodajské texty dokládá fakt, že ne vždy mediální
agenda odpovídá skutečnosti. Jednodušeji řečeno, skutečnosti, o kterých novináři
informují jako o problémových, nemusí být v reálném světě v danou chvíli nutně
problémové. Ve své studii na to upozornil například Ray Funkhouser (Funkhouser,
1973), když hlavní témata 60. let v USA, která se nejčastěji objevovala ve veřejné a
mediální agendě (například inflace, drogy, zločin, chudoba, válka ve Vietnamu, městské
a rasové nepokoje), porovnal s realitou pomocí tzv. indikátorů skutečnosti, kterými jsou
například statistické údaje o společnosti. Zjistil, že u žádného ze sledovaných témat
neexistoval přímý vztah mezi realitou a mediální agendou. „Pokud budeme
předpokládat, že míra mediálního pokrytí by měla mít nějaký vztah ke skutečnému toku
událostí, pak tato data naznačují, že zpravodajská média v průběhu šedesátých let
nezobrazovala příliš přesný obrázek toho, co se dělo v zemi.“ (Funkhouser, 1973, s. 73)
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3. Výběr zpráv: Gatekeeping a zpravodajské hodnoty
Tvorba zpravodajství je ze své podstaty selektivním procesem. O tom, co se
dostane do novin nebo zpravodajské relace, rozhoduje jeden konkrétní člověk nebo
skupina lidí v redakci. Témat, kterým by se novináři mohli věnovat, je nepřeberné
množství, čas a prostor je ale omezený. Každý den žurnalističtí profesionálové
rozhodují, co je a není zprávou, a následně, kterou zprávu stojí za to zařadit do
zpravodajství. Tomu, jak selektivní proces probíhá, se mediální vědci věnují od 50. let
minulého století.
Zásadní je definovat, co je to zpráva. Základní žurnalistické poučky zprávu
charakterizují jako informaci o události nebo jevu, který se stal nebo nestal, stane nebo
nestane, a odpovídá na základní otázky kdo, co, kdy, kde, případně jak a proč. Existuje
několik dělení zpráv, například se rozlišuje psaná, rozhlasová a televizní zpráva, psaná
zpráva se dále dělí na deničku, noticku, lokálku, rozšířenou zprávu, skládanou zprávu,
dialogizovanou zprávu a fleš. (Osvaldová, 2007) Zprávy se mohou dělit také podle
tematického zaměření na politické, ekonomické, zahraniční, domácí, příležitostné a
sport, podle časovosti na bezprostřední, vyvíjející se a průběžné nebo podle důležitosti
na hard news a soft news neboli horké novinky a doplňující informace. (Tuchman,
1978) V praxi se ale zprávou stává pouze to, co mediální pracovník vybere do
zpravodajství. Proto mediální analytiky zajímá otázka, jaké prvky jsou ve výběru zpráv
rozhodující.
Aby se událost dostala do zpravodajství, musí splňovat určité parametry. Jedním
z nejzákladnějších popisů vlastností, které musí událost mít, aby se stala zprávou, jsou
tzv. zpravodajské hodnoty, jak je v 60. letech definovali Johan Galtung a Marie
Rugeová. (Galtung, Ruge, 1965) Na základě analýzy tištěného zahraničního
zpravodajství definovali dvanáct hodnot: frekvence, práh pozornosti, jednoznačnost,
význam, souznění, překvapení, kontinuita, variace, vztah k elitním národům, vztah
k elitním osobám, personalizace a negativita. Popsali také jejich fungování. Poukázali
na to, že čím více má daná událost zpravodajských hodnot, tím spíš se stane zprávou, a
na to, že hodnoty, které byly důvodem výběru do zpravodajství, jsou při zpracování
zdůrazňovány. První princip nazvali selekce, druhý deformace. Dvanáct zpravodajských
hodnot později zjednodušili Jörgen Westerstahl a Folke Johansson, když jich definovali
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jen pět: důležitost, blízkost, dramatičnost, přístup a ideologie. (Westerstahl, Johansson,
1994)
Proces výběru zpráv je ale mnohem složitější, zpravodajské hodnoty k jeho
vysvětlení nestačí. Někteří mediální odborníci přisuzují hlavní roli člověku, který o
zprávách rozhoduje a který tzv. hlídá bránu. Když David M. White v roce 1950
zkoumal, jak probíhá výběr události do zpráv, takového člověka po vzoru sociologa
Kurta Lewina2 nazval gatekeeperem neboli vrátným. Na příkladu editora regionálního
amerického deníku White popsal nejčastější důvody nevybrání události: událost editor
označil za nezajímavou nebo pro ni ve zpravodajství už nebylo místo. (White, 1996)
Podrobněji gatekeeping rozpracovala Pamela Shoemakerová (Shoemaker, 1996),
reagovala tak na fakt, že editor není jediným faktorem, který výběr ovlivňuje. Jak již
bylo řečeno výše, definovala pět vrstev vlivu, které ovlivňují výběr zpráv i jejich
zpracování a vyznění: individualita novináře, mediální rutiny, mediální organizace,
extramediální úroveň a ideologie. Na individuální úrovni novináře ovlivňuje gender,
etnicita a sexuální orientace. Vše zmíněné tvaruje novinářovy postoje, hodnoty a víru.
Kromě toho novináře ovlivňuje jeho pozadí, zkušenosti i to, jestli má žurnalistické
vzdělání nebo jaký má přístup k profesionalitě a etice. Na úrovni mediálních rutin
novináře ovlivňují zaběhnuté a stále se opakující praktiky, které používají mediální
pracovníci ke své práci (o mediálních rutinách viz níže). Na tvorbu zpráv má významný
vliv také mediální organizace, konkrétně hierarchie pracovníků, dělba práce, ale i
vlastník nebo vydavatel a politika konkrétního média. Na extramediální úrovni novináře
ovlivňují konkurenční média, tiskové agentury, publika, inzerenti i zásahy státu.
V neposlední řadě mediální obsahy ovlivňuje ideologie, tedy symbolické mechanismy,
které slouží jako soudržná a integrující síla společnosti. (Shoemaker, 1996)
Kromě výše zmíněného existují určité faktory, které zvětšují šance jednoho
konkrétního podnětu, že ho tzv. gatekeeper vybere do zpravodajství. K tomu, aby se
událost stala zprávou vhodnou k pokrytí, jí pomůže událost (event), pseudoudálost,
přítomnost lidského příběhu nebo exkluzivita.

2

Sociolog Kurt Lewin před Davidem M. Whitem zkoumal, jakou cestou se dostávají potraviny na
rodinný stůl. Při tomto popisu jako první použil pojem gatekeeper, označil jím subjekt, který z potravin
vybírá.
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3.1.

Událost

Událostí je v tomto smyslu myšleno něco, co se děje na určitém místě, v určitém
čase a s určitými aktéry. Dobrým příkladem jsou demonstrace, happeningy nebo
kampaně. Takovéto události mají za cíl kromě médií upoutat a přilákat veřejnost, kterou
chtějí jejich aktéři upozornit na konkrétní problém nebo názor. Média tyto události
lákají hned z několika důvodů: většinou je dopředu známé, kdy a kde se budou konat, je
relativně snadné a rychlé je zpravodajsky zpracovat a kromě informací nabízí také
obrazovou složku. Proto jsou obzvlášť lákavé pro televizní zpravodajství, které kromě
informací potřebuje také vizuální složku. Díky všemu zmíněnému novináři tyto události
vybírají do zpravodajství, přestože by zpravodajské hodnoty hovořily o opaku.
Například Shoemakerová píše, že: „Události jsou jako zprávy lépe obhajitelné.“
(Shoemaker, 1996, s. 116)
Většinou za organizací těchto událostí stojí ti, co mají horší přístup do médií –
aktivisté, zastánci menšinového nebo nepopulárního názoru nebo životního stylu.
Herbert Gans (Gans, 1979) v souvislosti s těmito událostmi upozorňuje na to, že ne
všechny stojí za to stát se zprávou a že se jí stanou jen proto, že aktéři událostí novináře
často využívají, až zneužívají.
Podle Funkhousera (Funkhouser, 1973) jsou události jedním z důvodů, proč
zpravodajská média o některých tématech informují, i když v danou chvíli nepředstavují
velký problém nebo riziko. Podle něj se média přizpůsobují proudu událostí, které ale
chvíli po jejich skončení přestanou být zprávou. Dodává, že média nejsou přesným
obrazem skutečnosti, ale že spíš dávají prostor tomu, co může upoutat pozornost
publika.

3.2.

Pseudoudálost

Hlavní rozdíl pseudoudálosti od události je fakt, že pseudoudálost je určena
primárně pro média. Daniel Boorstin (Boorstin, 1992) tímto termínem označuje událost,
která je dopředu připravená tak, aby přilákala média, a aby tak získala ve zpravodajství
prostor. Připravuje ji strana, která má zájem dostat se do médií a která má představu,
jakým způsobem by o ni měla média referovat. Příkladem jsou tiskové konference,
snídaně s novináři, tiskové breafingy, fototermíny apod., které zpravidla organizují
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marketingová a komunikační oddělení či speciální agentury tak, aby médiím co nejvíce
vyhovovaly. Patří sem ale také rozhovory, které vznikly pro potřebu medializace, a
úniky informací.
U pseudoudálostí je důraz kladen především na vhodný čas konání, snadno
dostupné a vhodné místo konání a osobnosti, se kterými se mají novináři možnost setkat
a položit jim otázky. Pro mediální pracovníky je taková pseudoudálost výhodná hlavně
z důvodu, že se snadno a rychle dostanou k potřebným informacím, které jsou navíc
podány v jednom pomyslném balíku.
Pseudoudálost Boorstin popisuje tak, že není spontánní, je plánována pro
medializaci, má dvojznačný vztah k realitě a často se stává sebenaplňujícím se
proroctvím. To je zároveň předmětem jejich kritiky. Podle Boorstina vznikly
pseudoudálosti především proto, aby uspokojily publikum, které neustále požaduje nové
a nové zprávy. „Předpokládáme, že noviny budou plné zpráv. Když není žádná zpráva,
která by byla viditelná pouhému oku nebo průměrnému občanovi, stále předpokládáme,
že iniciativní novinář nějakou zprávu najde. Úspěšný reportér je ten, kdo umí najít
příběh, i když nedojde k žádnému zemětřesení, vraždě nebo občanské válce. Jestliže
nedokáže najít příběh, pak musí udělat jediné – položit otázky osobnostem veřejného
života, odhalit překvapující lidský zájem ve všední události nebo najít ‚zprávu za
zprávou‘.“ (Boorstin, 1992, s. 8)
Vzniknout jim dala především zpravodajská média, která produkují zprávy
nonstop nebo alespoň několikrát denně. Protože se zprávy nesmí příliš opakovat, média
neustále potřebují nové a nové zprávy. Boorstin se domnívá, že pseudoudálosti
v médiích nabývají na významu, že většinu toho, co čteme, vidíme nebo slyšíme,
vzniklo na základě pseudoudálosti. Dokonce říká, že sběr zpráv se změnil na vytváření
zpráv. Pseudoudálosti jsou podle Boorstina zrádné a nebezpečné zejména proto, že
příjemci kvůli nim ztrácí pojem o tom, která událost je reálná a originální, a která je
naopak domluvená a známá předem. Upozorňuje také na to, že pseudoudálosti mají
tendenci tvářit se zajímavěji a atraktivněji než spontánní události. Navíc jedna
pseudoudálost dává vzniknout dalším a dalším. (Boorstin, 1992)
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3.3.

Přítomnost příběhu

Dále výběr zprávy kladně ovlivňuje přítomnost lidského příběhu, který příjemci
pomáhá ztotožnit se se zprávou, případně ji lépe pochopit. Lidský příběh zvětšuje šanci,
že se zpráva do zpravodajství dostane, obzvlášť v případě, kdy se nejedná o důležitou
nebo zajímavou informaci. Čím dramatičtější a zajímavější příběh, tím lepší, píše
Shoemakerová. (Shoemaker, 1996)
Podle Helen M. Hughesové (Hughes, 1940), která se zbývala lidskými příběhy
ve zpravodajství, obyčejní lidé v těchto příbězích prochází nevšedním zážitkem a jako
oběti nemocí nebo hrdinové na pozadí katastrof vyvolávají v publiku sympatie, lítost
nebo obdiv. Herbert Gans (Gans, 1979) dodává, že novináři občas podobné příběhy
vybírají také proto, aby pomohli oběti. Často se totiž stává, že po uveřejnění
politováníhodného lidského příběhu v novinách lidé uspořádají finanční sbírku na
podporu aktéra příběhu. Zvlášť ceněné jsou příběhy v případě, kdy jsou exkluzivní, tedy
když je dané médium má jako jediné.
Zprávy s hlubokým lidským příběhem, jak se jim často v novinařině říká, spadají
podle dělení Gay Tuchmanové do tzv. soft news, tedy zajímavostí. Podle Herberta
Ganse se tyto zajímavosti do zpravodajství dostávají ze dvou hlavních důvodů: zaprvé
vyvažují závažné a většinou špatné zprávy (tzv. hard news) a zadruhé jsou nadčasové,
takže mohou být využity kdykoli, zejména se hodí v případech, kdy redakci tlačí čas a
ve zpravodajství zbývá místo. (Gans, 1979)

3.4.

Exkluzivita

Různá zpravodajská média mají sklon věnovat pozornost stejným tématům,
protože k výběru zpráv přistupují podobným způsobem. Přesto jednotlivé zpravodajské
organizace mají touhu odlišit se od ostatních, a to tak, že se snaží získat exkluzivní
informace, tedy ty, které žádné jiné médium nemá. S vysokým počtem zpravodajských
médií je to však těžší a těžší, na místě, kde se něco děje, totiž bývá zpravidla několik
novinářů hned z několika mediálních společností.
„Touha být unikátní daleko převažuje riziko být jiný a možná vypadat chybně
v očích národa,“ píše Shoemakerová. (Shoemaker, 1996, s. 120) Přesto však tvrdí, že
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exkluzivita jen málo zvyšuje zájem publika o organizaci, protože většina lidí čte pouze
jedny noviny nebo se dívá pouze na jedny televizní zprávy. Domnívá se, že redaktoři
běhají za exkluzivitou jen proto, aby získali pozornost poroty prestižních novinářských
cen. (Shoemaker, 1996)
Pomocí exkluzivity soutěží novináři mezi sebou v rámci jedné redakce i v rámci
celého zpravodajského odvětví. Pokud jedno médium přinese důležitou informaci jako
první, podle novinářské etiky by ho další média při přebírání zprávy měla citovat. S tím
souvisí i snaha být nejrychlejší, což je příhodné především pro online zpravodajské
servery.

4. Mediální rutiny
Do výběru zpráv se zapojují také tzv. mediální rutiny, které se dají definovat
jako opakované praktiky a pravidelné vzorce jednání, které používají mediální
pracovníci každý den ke své práci. Každodenní výběr zpráv totiž ovlivňují zaběhnutá
pravidla mediální organizace. Kromě selekce zpráv, která je popsána výše, do této
skupiny zaběhnutých pravidel patří například systém uzávěrek, přesně daná stopáž
jedné zpravodajské reportáže nebo počet stránek věnované zpravodajství, hierarchie
v mediální organizaci, dělba práce, práce se zdroji apod. Při tvorbě rutin, které pomáhají
zlepšit efektivitu práce, se bere v potaz systém, ve kterém novináři pracují, a řemeslné
normy, které se staly součástí sběru informací.
Rutiny pomáhají mediálním pracovníkům nalézt odpovědi na tři následující
otázky: Co je přijatelné pro publikum? Co je médium schopno zpracovat? Jaký
informační materiál je k dispozici? (Shoemaker, 1996) První otázka se obrací na
zpravodajské hodnoty, které pomáhají určit, jaké zprávy bude vyžadovat publikum nebo
které mu přijdou zajímavé. Druhá otázka odkazuje n technologii, která je k dispozici, a
na prostor a času, který je vymezený pro zpravodajství. Třetí otázka se obrací
na dodavatele zpráv a na zdroje (o zdrojích viz níže).
Rutiny se nevyvinuly náhodně, podle Shoemakerové jsou praktickou odpovědí
na potřeby mediálních organizací a jejich pracovníků, mezi které primárně patří doručit
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příjemci s časovým i prostorovým omezením zpravodajský obsah, a to co
nejefektivnějším způsobem. „Standardizované a opakující se vzory zpráv a zábavního
obsahu mají velký podíl na vzniku rutinních postupů. Tyto rutiny zajišťují, že se
mediální systém chová předvídatelným způsobem a že nemůže být snadno narušen.
Tvoří soudržný soubor pravidel a stal se nedílnou součástí toho, co znamená být
mediální odborník.“ (Shoemaker, 1996, s. 101)
Zrutinizované jsou všechny fáze práce redaktorů: rutiny probíhají při
sestavování agendy zpravodajství, při vyhledávání informací, při práci se zdroji i při
konečném zpracování zpráv. (Trampota, 2006)
Když Gaye Tuchmanová (Tuchman, 1978) popisuje mediální rutiny při sběru
zpráv, používá výraz zpravodajské sítě3, které pomáhají novinářům z nepřeberného
množství událostí vybrat ty, které by mělo zpravodajství zachytit. Tyto sítě jsou hustější
především v blízkosti důležitých institucí, jako je vláda, prezident, soudy nebo policie.
Důležitou roli hraje také napojení sítě na tiskové agentury nebo lokální zpravodaje.
Jakmile síť v těchto místech zachytí informaci, která odpovídá zpravodajským
hodnotám, médium je schopno ji zpracovat a je k ní dostatek podrobnějších informací
nebo dostupných zdrojů, téměř se stoprocentní jistotou se objeví ve zpravodajství.
(Tuchman, 1978)
Na druhé straně s sebou rutiny nesou riziko, a to takové, že novináři, kteří jsou
příliš navyknutí na ustálené mechanismy práce, nemusí umět dostatečně zareagovat na
mimořádné události. „Silné spoléhání na rutiny může vést také k předvídatelnosti
jednání médií a větší možnosti ovlivňovat podobu zpráv třetími subjekty, kterými jsou
například PR agentury,“ upozorňuje například Tomáš Trampota (Trampota, 2006, s. 8).
Negativum s sebou nese také sama zpravodajská síť – v místě, kde je tenčí, se
informace do zpravodajství dostane složitěji. Navíc používání takto popsané sítě vede
k tomu, že jsou zprávy opakovaně vybírány na základě stejného principu.

3

V originálním zdroji se pro pojem zpravodajské sítě, který je tak přeložený do českého jazyka, používá
označení news nets.
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5. Práce se zdroji
Pokud zkoumáme produkci mediálních obsahů, je důležité zaměřit se také na
studium zdrojů, protože zdroje dodávají potřebný materiál, se kterým může redakce
pracovat. Žádná zpráva by nemohla být zprávou, kdyby k ní nebyly potřebné informace,
které poskytují právě zdroje. Práce s informačními zdroji je také jednou z
každodenních mediálních rutin. Na zdroje zpráv můžeme nahlížet ze dvou úhlů: zaprvé
mohou být vnímány jako informační zdroje, které poskytují informace, zadruhé se jedná
o aktéry zpráv, o kterých zpráva pojednává a kteří v mediálním obsahu vystupují nebo
jsou citovaní. Druhé skupině zdrojů se taktéž říká hlasy s přístupem.4 Zatímco druhá
skupina zdrojů je jasně identifikovaná, první může být skrytá. A to především
v případech, kdy si zdroj nepřeje být zveřejněn, protože by to mohlo ohrozit jeho pozici,
nebo se jedná o PR, jehož úspěchem je zůstat skrytý. (Hartley, 1982)
Sociologii zdrojů, jak se tento obor nazývá, je důležité studovat zejména proto,
že stejně jako k výběru zpráv přistupují novináři selektivně i k výběru zdrojů. Zdrojem
je pro novináře každý, kdo poskytuje informace, novináři ale sledují činnost a dotazují
jen předem vytipované osoby a instituce. Někteří jsou objektem zájmu více, jiní méně.
Existují určité zaběhnuté praktiky při výběru zdrojů. Herbert Gans (Gans, 1979)
definoval čtyři klíčové vlastnosti, které zdroj musí mít, aby ho novinář využil:
podnětnost, moc, schopnost dodat vhodné informace, geografická a sociální blízkost
k novinářům. Dále o výběru zdroje rozhoduje předchozí vhodnost, produktivita zdroje,
spolehlivost, důvěryhodnost, autorita a schopnost vyjadřování. Čím více má zdroj těchto
vlastností, tím spíš ho novinář využije. Pokud se zdroj jednou osvědčí, novinář ho
s velkou pravděpodobností využije i příště. Tak dochází k omezování počtu zdrojů,
které mají přístup do zpráv.
Zároveň platí, že ne všichni mají rovný přístup do zpráv. Hovořit se dá také o
boji o mediální pozornost, některé osoby nebo instituce se totiž snaží dostat se do
zpravodajství více, zatímco jiní o popularitu nestojí. Navíc zdroje silně formují výsledné
znění zprávy. Zprávu ovlivňují tím, co řeknou, ale také tím, co neřeknou. „Novináři vidí
lidi hlavně jako potenciální zdroje, ale zdroje samy sebe vidí jako osoby s možností
4

V originále je tento pojem označen jako accessed voices.
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poskytnout informace, které podporují jejich zájmy a propagují jejich myšlenky, nebo
v některých případech jen chtějí dostat své jméno a tvář do zpráv.“ (Gans, 2004, s. 117)
Z toho plyne, že to často nejsou novináři, kteří stojí u vzniku zprávy, ale zdroje.
O tom, kdo dostane ve zpravodajství prostor, rozhoduje novinář. Podle Paula Manninga
(Manning, 2001), který se zabývá sociologií zdrojů, je studium zdrojů a jejich vztahu se
zpravodajskou organizací hlavní diskuzí, která by měla být v srdci jakéhokoli uvažování
o zpravodajské žurnalistice.
Obecně se dá říct, že média zdroje zpráv neplatí, výjimkou jsou pouze tiskové
agentury, které fungují na bázi předplatného. Tiskové agentury společně s PR a
ostatními médii jsou významnými zdroji zpráv, především těch skrytých. Řeč o nich
bude níže.

5.1.

Přístup do zpráv

Na základě mnoha výzkumů dospěli mediální teoretici k tomu, že určití aktéři
mají snadnější přístup do zpráv. Mezi prvními, kdo se věnoval empirickému výzkumu
zpravodajských zdrojů, byl Leon Sigal (Sigal, 1973), který, když na začátku 70. let
zkoumal obsah New York Times a Washington Post, dospěl k závěru, že více jak
polovinu všech uvedených informačních zdrojů ve zpravodajství tvoří američtí vládní
úředníci. Potvrdil tak tezi, že novináři mají tendenci rutinně využívat osvědčené zdroje,
především pak ty s oficiálním byrokratickým statusem, tedy institucionální zdroje.
Poznamenal, že k tomuto faktu výrazně pomáhají tiskové konference a vládní tiskové
materiály, které jsou pro novináře nepostradatelným zdrojem informací. Tento závěr byl
ještě několikrát potvrzen (například Berkowitz, Brown a Bybee atd.).
Různé důležitosti aktérů zpráv se podrobně věnoval Stuart Hall, který výběr
oficiálních zdrojů zdůvodňuje tzv. hierarchií důvěryhodnosti. „Je pravděpodobné, že ke
sporným tématům budou akceptovány názory osob, které mají moc nebo jsou na
vysoké pozici, protože se rozumí, že takoví mluvčí mají přístup k daleko přesnějším nebo
specifičtějším informacím o dané problematice než většina populace.“ (Hall a kol.,
1978, s. 58) Konkrétně těmi, co stojí na vrcholu hierarchie důvěryhodnosti, myslí
ministerstva, státní úřady, lídry hlavních politických stran a vysoce postavené politiky,
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soudy, policii a ustavené zájmové skupiny, které mají blízko k vládnoucí garnituře.
Všichni jmenovaní podle Halla vždy uspějí ve tvarování mediální agendy a v
interpretaci. Tyto mocné zdroje označuje jako primární definující, tedy jako
zvýhodněné hlasy s vysokou hodnověrností, na jejichž názoru je postavená celá zpráva.
Primární definující na rozdíl od sekundárních mají možnost nastavit a tvarovat agendu.
(Hall a kol., 1978)
Zdroje, které nastolují agendu, reprezentují určitý názor a kritizují oponenty,
nazval David Deacon (Deacon, 1996) jako advokáty. Na druhé straně stojí arbitři,
kterými myslí experty, kteří netvarují agendu, pouze hodnotí názory advokátů.
Paul Mannig (Manning, 2001) převažující oficiální zdroje ve zpravodajství
vysvětluje mediálními rutinami, především uzávěrkami. Novináři jsou podle něj často
v časovém presu uzávěrek, přesto v omezeném čase potřebují získat informace, které
jsou bohaté na zpravodajské hodnoty. K oficiálním zdrojům sáhají novináři podle
Manninga zejména proto, že jsou vždy zprávotvorné, protože mají moc a ovlivňují
každodennost publika hned v několika směrech. Dodává, že výběrem oficiálních a
mocných zdrojů, média podporují existenci struktury moci ve společnosti.
Z výše uvedeného vyplývá, že horší přístup do zpráv mají ti, kteří se aktuálně
nepodílí na chodu státu. O mediální pozornost musí tvrdě bojovat opozice, nátlakové
skupiny, aktivistické organizace a další. Často jim pomáhá PR nebo zinscenované
pseudoudálosti. Kdyby se o mediální pozornost tyto subjekty nesnažily, bylo by
pravděpodobné, že by se do médií vůbec nedostaly.
Přístup do zpráv se dá zkoumat také z hlediska genderu, mnohé studie totiž
dokazují, že snadnější přístup do zpráv mají muži. Když teoretička Liesbet van
Zoonenová (Zoonen, 1988) zkoumala holandské zpravodajství, zjistila, že 87 procent
citovaných osob ve zpravodajství jsou muži. Popsala také odlišné zobrazování mužů a
žen ve zpravodajství: zatímco ženy jsou většinou zobrazovány v domácím prostředí,
muži jsou prezentováni jako autority nebo při řešení konfliktů.
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5.2.

Role PR

PR (public relations) je v mediální komunikaci fenoménem současnosti.
Označuje profesionální komunikátory, kteří pro svého klienta zajišťují komunikaci
s veřejností a médii. Cílem PR je vytvářet a udržovat pozitivní vztah mezi zadavatelem
a veřejností s kladením velkého důrazu na zprostředkovatele tohoto vztahu, tedy na
média. (Křeček, 2013) Jeho vzestup je datován do druhé poloviny 20. století.
Z výše uvedeného plyne, že aby pracovníci PR plnili svou úlohu, neustále
kontaktují novináře, kterým nabízí informace a témata, která ukazují jejich klienta
v dobrém světle nebo mu určitým způsobem pomohou. Politici pomocí PR chtějí získat
voliče, firmy chtějí zvednout tržby a ostatní subjekty (např. neziskové organizace) chtějí
na sebe a na svou činnost upozornit. Speciální komunikační oddělení mají také státní
úřady. Komunikace probíhá také z druhého směru – pokud novinář požaduje nějaké
informace, zpravidla mu je neposkytuje požadovaná osoba, ale mluvčí či PR pracovník.
PR je tedy mezičlánkem mezi vedením dané instituce, médii a veřejností. Novináři se
často snaží tato specializovaná komunikační oddělení obejít, ne vždy to ale lze.
Zdroje, které efektivně pracují s profesionálními PR agenturami, mají větší šanci
dostat se do zpravodajství. To znamená, že pomocí dobrého PR se mohou do zpráv
dostat i ti, kteří jsou jinak z mediální komunikace často vyloučeni, jedná se o neoficiální
zdroje, o menšinová témata a aktéry. Aby bylo PR úspěšné, potřebuje vědět, jak média
fungují, a potřebuje znát, jak vypadají mediální rutiny. „K umístění příběhu do
zpravodajského média nebo k ovlivnění vznikající zpravodajské mediální agendy
potřebuje zdroj rozumět zpravodajským hodnotám, které pomáhají žurnalistům ve
výběru konkrétních zpráv, a musí si být vědom rytmu nebo rutin, které charakterizují
práci ve většině mainstreamových zpravodajských organizací.“ (Manning, 2001, s. 50)
Problémem je, že PR má jiné zpravodajské hodnoty, než kterými se řídí
zpravodajská média. Jeho snaha je zaprvé ukazovat klienta v dobrém světle a zadruhé
mít kontrolu nad tokem informací. Záměrně tedy může některé informace zamlčovat,
protože by mohly klienta poškodit nebo ohrozit.
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Na druhé straně je v některých případech spolupráce médií s PR užitečná.
Zaprvé PR profesionálové vytváří pseudoudálosti, které jsou pro novináře výhodné
hned z několika důvodů (popsané jsou výše), zadruhé dokážou poskytnout potřebné
informace v balíčku, ve kterém nechybí rešerše, background a potřebné citace, a zatřetí
novinářům šetří čas. Nejčastěji novináři po informacích, které proudí z těchto zdrojů,
sahají v případě, kdy nemají čas nebo kdy nejsou jiné zprávy, které by vyplnily
zpravodajství. Vzestupu PR v poslední době podle Aerona Davise (Davis, 2010)
pomohla také výrazná proměna médií – snižují se náklady na výrobu, takže méně lidí
musí zvládnout více práce, často se najímají externisté a jedna osoba má na starosti více
tematických okruhů zpravodajství. Zkušení komunikátoři nabízí redakcím materiály
dopředu s tím, že na ně do určité doby uvalí embargo. Novinář tak získá více času na
zpracování tématu a komunikátor má tak jistotu, že se zpráva dostane do zpravodajství
v pravou chvíli. (Manning, 2001) Zároveň ale PR může s novináři snadno manipulovat.
„Vzestup tiskových zpráv a tiskových konferencí snížil schopnost novinářů získávat
exkluzivní a zákulisní informace. Současně jsou novináři kvůli jejich závislosti na toku
informací generovaných z PR snadněji manipulovatelní,“ tvrdí například Shoemakerová
(Shoemaker, 1996, s. 112), podle které je využívání PR jednou z mediálních rutin.
Dalším problémem je, že PR většinou patří do skrytých zdrojů. Protože obě
strany (jak PR, tak média) mají zájem, aby jejich vzájemná spolupráce zůstala skrytá,
nelze jeho dopad na zpravodajská média dobře zkoumat nebo měřit. Přesto se o to
někteří pokusili. Například Judy VanSlyke Turk (Turk, 1986) zkoumal, jaký mají
pracovníci oddělení komunikace s veřejností5 na americké vládní úrovni vliv na obsah
zpravodajských deníků. Při analýze mediálních obsahů a informací, které vládní
komunikační a PR oddělení poskytla médiím, zjistil, že polovina informací
poskytnutých médiím byla ve zpravodajství použita. Došel také k tomu, že témata, která
pracovníci označili za důležitá, byla jako důležitá prezentována také v médiích. Pomocí
těchto materiálů se tedy nešíří jen informace, ale také význam a rámce. Zároveň ale
Turk zjistil, že přestože jsou informace od PR často používané, nepatří mezi hlavní
zdroje informací, na které novináři spoléhají. (Turk, 1986) Vztahem mezi PR a
zpravodajskými médii se zabývala také například Patricia Curtinová (Curtin, 1999),

5

Tyto pracovníky Judy VanSlyke Turk označuje jako tzv. PIOs, tedy public information officers.
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která na základě své studie zjistila, že více než jedna čtvrtina editorů zpravodajských
deníků často užívá PR materiály jako základ pro článek v podobě nápadu.
Kvůli výše zmíněné problematice je PR často objektem kritiky. Například
William Dinan a David Miller (Dinan, Miller, 2007) ho viní z toho, že naplňuje
převážně zájmy stávající moci, hlavně korporací, obvykle zahrnuje klamání a
manipulaci a nepodporuje demokratickou diskuzi, kterou se naopak snaží podkopávat v
zájmu svých klientů. Pippa Norrisová (Norris, 2000) naopak vyjmenovává klady PR,
mezi které podle ní například patří to, že rozšiřuje možnosti, jak oslovit cílové
publikum, nebo že má pozitivní efekt na kvalitu veřejného komunikování.

6. Intermediální agenda
Nemalý vliv na agendu jednoho konkrétního média mají ostatní média. Některá
témata totiž vyvolávají sama média, média jsou také pro všechny mediální pracovníky
jedním ze zdrojů zpráv. Zpravodajské redakce sledují práci konkurence ze dvou
hlavních důvodů, zaprvé si tím potvrzují správnost vlastních zpravodajských závěrů
ohledně událostí daného dne a za druhé se mediálními texty, kterým se věnovala
konkurence, nechávají inspirovat při další práci. Z hlediska zpravodajských hodnot a
mediálních rutin mají média tendenci věnovat se stejným lidem a příběhům. Také proto
novináři sledují, jakým způsobem stejnou událost zpracovala konkurence. V tvorbě
nových zpráv hraje intermediální agenda roli v tom, že se novináři inspirují
zpravodajským obsahem konkurence, a při práci na podobném tématu se na něj podívají
z jiného úhlu nebo se k němu snaží přinést nové a exkluzivní informace.
V každém mediálním systému má zásadní vliv na budování mediální agendy jiné
médium, zpravidla to bývá takové médium, které je v dané společnosti považované za
nejserióznější a nejrespektovanější. Hned několik amerických studií přisoudily v USA
tuto roli New York Times. „Když si producenti a editoři televizních stanic, rádií, novin
a na nižší úrovni i zpravodajských magazínů, sednou a rozhodují, které téma v ten den
dostane nejvíce času, nejlepší umístění nebo největší titulek, často nejdřív zkontrolují,
jak o stejném tématu rozhodli editoři v New York Times.“ (Dearing, Rogers, 1996, s. 32)
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Herbert Gans se dokonce k New York Times vyjádřil tak, že kdyby tento deník
neexistoval, musel by být pravděpodobně vynalezen. (Gans, 1979)
Dobrým příkladem může být studie Penelope Ploughmanové (Ploughman,
1984), která se zaměřila na to, jak se utvářela zaznamenáníhodnost chemického
znečištění Love Canal na západě amerického státu New York. Zatímco regionální
zpravodajství se problému průběžně věnovalo více než rok, média s větším dosahem
událost opomíjela. Jakmile se však Love Canal objevil na titulní straně New York
Times, situace se změnila. Zaprvé se zmobilizovaly státní i federální zdravotnické a
ekologické organizace, které se najednou začaly zajímat o pomoc tamním obyvatelům,
zadruhé se informace o tomto problému dostala i do dalších médií. Navíc téma
v hlavních amerických médiích vydrželo několik měsíců. (Ploughman, 1984)
New York Times mají také mezinárodní sílu, kromě tohoto deníku celosvětovou
mediální agendu zpravodajských médií, především těch západních, ovlivňuje například
britský týdeník The Economist a zpravodajství stanic CNN a BBC.
V českém mediálním prostředí není médium, které by mělo tak silnou pozici
jako New York Times v USA. Z výzkumu, který se snažil zachytit intermediální agendu
v českém prostředí, však vyplynulo, že nejčastěji česká média odkazují na TV Nova (24
procent odkazů), poté na první kanál České televize (15,3 procenta odkazů) a Mladou
frontu Dnes (12,4 procenta odkazů). „Pokud přijmeme tezi, že počet referencí k danému
médiu označuje do jisté míry schopnost daného média účastnit se na agendě jiných
médií, případně podílet se na nastolování agendy jiného média, pak v této funkci
‚agenda-setter‘ výrazně dominuje TV Nova,“ píší autoři studie (Trampota, Nečas, 2007,
s. 14) Ze závěru studie je patrné, že televizní agendu nejvíce formují tištěné deníky
(především Mladá fronta Dnes), agendu tištěných médií nejvíce ovlivňuje televizní
vysílání (především TV Nova) a rozhlasovou agendu ovlivňují opět deníky (převážně
Hospodářské noviny a Mladá fronta Dnes). Nejčastěji se pak přenáší politická témata.
(Trampota, Nečas, 2007)
Tendence reportérů sledovat svou práci navzájem sílí především v případech
událostí, které se dějí opakovaně, které jsou vysoce předvídatelné nebo o kterých
existuje málo spolehlivých informací. (Nimmo, McCombs 1983) Klíčovou roli hrají
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také respektovaní novináři, kteří zasazují zprávy do kontextu. Pro méně zkušené
novináře můžou tyto osoby fungovat jako názoroví vůdci, kteří kromě témat přenášejí
také atributy událostí a rámce.
V určitých případech může mediální agendu nastolit také zábavní médium,
například film. Důkazem může být snímek Schindlerův seznam, který po premiéře
rozvířil diskusi o holocaustu. Když Stuart Soroka (Soroka, 2000) prováděl výzkum
článků o holocaustu v hlavních kanadských novinách mezi lety 1982 a 1996, zjistil, že
po uvedení filmu se téma holocaustu v tisku opakovalo častěji, navíc mu byl dáván větší
prostor, a tím i důležitost.
Největším „nastolovačem“ agendy v tomto smyslu jsou tiskové agentury, které
prodávají informace médiím a zároveň používají své klienty jako zdroje zpráv. V toku
mezinárodních zpráv má největší vliv trojka celosvětových tiskových agentur, mezi
kterou patří Associated Press (AP), Agence France Presse (AFP) a Reuters. Novináři na
respektované agentury vsází především proto, že mají k dispozici velké množství
zdrojů, většinou nejsou závislé na vládě, informace ověřují a editují, poskytují
komplexní zpravodajské pokrytí a jejich informace jsou relativně spolehlivé a kvalitní.
(Boyd-Barrett, 1982) Na výběr domácích zpráv mají zásadní vliv národní tiskové
agentury, mezi které patří i Česká tisková kancelář (dále ČTK).
Přítomností tiskových agentur v mediálním systému se dá také vysvětlit, proč se
agenda zpravodajských médií často shoduje. Nejenže fungují jako „centrální
shromažďovače zpráv“, také dopředu informují o tom, co se stane (očekávané události),
dopředu dávají také vědět, o čem bude tisková agentura reportovat, takže se redakce
může rozhodnout, jestli událost zpracuje vlastními silami nebo s pomocí agentury.
(Tuchman, 1978)

7. Zdravotnictví v médiích
Zdravotnictví je jedním z mnoha témat, které se objevuje ve zpravodajských
médiích. Podle Pew Research Center for the People and the Press (Pew Research Center
for the People and the Press, 2008) bylo zdravotnictví v roce 2008 ve Spojených státech
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mezi Američany šestým nejoblíbenějším tématem ve zpravodajství. Před ním byly jen
zprávy o počasí, zločinech, společnosti, životním prostředí a politice. Podle Světové
zdravotnické organizace je zdravotnictví soubor opatření, postupů a zařízení, které tvoří
systém organizace zdravotní péče. Termín zdraví pak podle této organizace označuje
absenci nemoci či poruchy, ale i stav komplexní tělesné, duševní a sociální pohody.6
(WHO, 1946) Zdravotnictvím v médiích se rozumí zprávy, články či reportáže o
nemocech, závislostech, zdravotním postižení, civilizačních nemocech, léčbě, lécích,
prevenci, pokrocích ve výzkumu a podobně. Jako zdravotní novinář je pak vnímán
redaktor, který pokrývá tento druh zpráv a souvisle se věnuje tématům osobního a
veřejného zdraví.
Existuje několik důvodů, proč je potřeba věnovat se mediálním obsahům, které
se týkají zdravotnictví. Pro většinu lidí jsou totiž média primárním prostředkem, jak se
informovat o zdravotnické tematice. Studií, které dokazují významnost médií v oblasti
zdravotnictví, je několik. Jedna z nich dokázala, že tištěná média jsou hlavním zdrojem
zdravotních informací pro více než polovinu dospělých Američanů. (Fox, Jones, 2009)
Právě na základě informací, které se zveřejňují v médiích, se lidé často rozhodují, na
jaká půjdou vyšetření, proti čemu se nechají očkovat nebo čemu se mají vyvarovat.
Mezi další významné zdroje, ze kterých lidé čerpají informace o zdravotnictví, patří
internet a samozřejmě doktoři. (Fox, Jones, 2009)
Kromě informační role médií mají média v tomto ohledu také funkci vzdělávací.
Pomocí médií se totiž šíří také tzv. zdravotní gramotnost, kterou Scott K. Simonds
(Simonds, 1974) definuje jako stupeň, ve kterém jsou jednotlivci schopni získat a
následně rozumět základním informacím o zdraví a službách, které jsou potřebné pro
učinění odpovídajících rozhodnutí ohledně zdraví. Zjednodušeně řečeno je to schopnost,
která lidem pomocí jejich nabitých znalostí dokáže zlepšovat jednotlivé zdravotní
výsledky. Z toho se dá usuzovat, že média u veřejnosti zvyšují povědomí o
potenciálních zdravotních problémech.
V neposlední řadě se zdravotnictví v médiích objevuje také proto, že touto
cestou může být upozorněna vládnoucí síla na nedostatky a problémy. V praxi tak
6

Tato citace vychází z preambule Ústavy Světové zdravotnické organizace, která byla přijata na
Mezinárodní zdravotnické konferenci v New Yorku roce 1946.
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funguje Rogersův a Dearingův model nastolování agendy – téma se z mediální agendy
dostane přes veřejnou agendu do politické. Na to upozorňují i autoři jedné ze studií:
„Mediální výstupy určují důležitost zdravotních problémů tím, že přinášejí na světlo
potenciální zdravotní rizika, dávají jim hlubší význam, formují veřejné mínění o
možných řešeních, a proto tvarují i politická rozhodnutí.“ (Len-Ríos a kol., s. 316)
Zdravotnictví jako mediální téma má určitá specifika. Zaprvé je součástí vědy,
tudíž jsou některé informace pro některé vrstvy obyvatelstva těžko vysvětlitelné.
Novináři, kteří se věnují zdravotnictví, proto často stojí před problémem: na jedné
straně nechtějí dělat z publika hlupáky a nechtějí informace příliš zjednodušovat, na
druhé straně jejich cílem je, aby informacím, které podávají, porozuměl každý. Musí
dodržet přesnost termínů, které ale musí být v mainstreamových médiích snadno
pochopitelné. Pokud se v médiích používá vědecká terminologie, pak je detailně,
případně názorně vysvětlena.
To je také jeden z důvodů, proč se ke zdravotnickým tématům často vážou
fotografie, názorné obrázky, graficky zpracované informace, metafory nebo reálné
příběhy lidí. Tyto prostředky totiž publiku pomáhají téma lépe pochopit. Jednu z
nejdůležitějších rolí hrají příběhy, tedy osobní zkušenost lidí. „V tomto případě
novinářův cíl není pouze upozornit čtenáře na existenci problému, ale to, aby čtenář
problém viděl sám na sobě.“ (Hinnant, Len-Ríos, 2009, s. 104) Kromě lepšího
pochopení pomáhají tyto prostředky také získat větší pozornost publika.
Také proto je zdravotnictví v médiích často terčem kritiky. Kritici upozorňují na
to, že média podávají nepřesné informace nebo je až příliš zjednodušují. „Kritici
upozorňují, že k těmto nepřesnostem často dochází proto, že novinářům chybí trénink ve
zpracování vědeckých témat. Zprávy jsou občas tak stručné, že konzumenti nemohou
pochopit podstatu příběhu,“ píše se například ve studii, která se zabývá kompetencemi
zdravotních novinářů. (Tanner, Friedman, 2011, s. 5)

7.1.

Mediální agenda ve zdravotnictví

Protože zdravotnictví patří mezi odborná témata, přistupuje se v jeho případě
k tvorbě mediální agendy vlastním způsobem. Odlišnosti nastávají například u zdrojů
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zpráv, které stojí na počátku zprávy, a aktérů, kteří jsou ve zprávě citovaní. Novináři,
kteří se věnují zdravotnictví, jsou více než jejich kolegové závislí na expertních
zdrojích. Na tyto zdroje jsou však ze strany novináře kladeny větší nároky – musí totiž o
svém oboru mluvit srozumitelně, případně musí být ochotni zjednodušovat. Nejlepší
jsou samozřejmě ty zdroje, které si přivlastnily znalost mediální logiky.7
Ze zahraničních odborných studií vyplývá, že mezi hlavní zdroje informací o
zdravotnictví pro novináře patří experti, kteří podávají odborné vysvětlení, PR, které
dodává nápady, tiskové konference, které usnadňují a zrychlují zpracování obsahu, a
odborná zdravotnická média.
Pokud se někdo zabývá budováním zdravotnické agendy, jeho předpoklad
většinou bývá, že zdravotní novináři se kvůli specifikům oboru více spoléhají na tiskové
zprávy a informace od PR agentur. Důvody jsou jednoduché: novináři toho o tématu
vědí méně a stejně jako většina čtenářů patří spíš k laikům, navíc jim tiskové a PR
zprávy pomáhají zvládat časový pres daný uzávěrkami. Tématem řady studií je také to,
do jaké míry jsou novináři vzdělaní v oblasti zdravotnictví a jak jsou na tom se
zdravotní gramotností.
Některé studie hypotézu o větší náklonnosti k PR a tiskovým materiálům
potvrdily, jiné dospěly k odlišným závěrům. Například výzkumná skupina kolem Maríi
E. Len-Ríos (Len-Ríos a kol., 2009) na základě strukturovaných rozhovorů s novináři,
kteří se věnují zdravotnictví, dospěla k tomu, že více než tiskové zprávy a PR informace
má na budování agendy v oblasti zdravotnictví vliv intermediální agenda. Novináři,
kteří se výzkumu zúčastnili, ostatní média jako zdroj informací označovali nejčastěji.
Dále o tématech rozhodoval osobní zájem, známost mezi zdravotními zaměstnanci a
zájem publika, tedy představa o tom, jaká zpráva bude pro cílovou skupinu užitečná.
Pokud tito zpovídaní novináři použili PR zdroje, pak většinou pocházely z univerzit,
neziskových organizací nebo vlády.

7

Pojmem mediální logika označili David Altheide a Paul Snow soubor nepsaných pravidel, která určují,
jaké má mít obsah v médiích charakteristiky, aby vyhovoval danému médiu i mediální organizaci.
(McQuail, 2009)
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Naopak Andrea H. Tannerová (Tanner, 2004) při studiu budování agendy a
výběru zdrojů u novinářů, kteří se věnují zdravotnictví v lokálních amerických
televizních stanicích, dospěla k tomu, že novináře k příspěvku nejvíce motivuje osobní
kontakt od PR pracovníků, tisková zpráva a podnět od diváka zaslaný emailem nebo
sdělený po telefonu. Teprve po této trojici podle jejích dat následují ostatní média a
tiskové agentury. Dále z rozhovorů s novináři vyplynulo, že o zařazení reportáže do
zpravodajství nejvíce rozhoduje zájem publika, přítomnost lidského příběhu, dobrá
dostupnost dalších informací, dostatek času a dostupnost videa. Jako hlavní závěry
studie Tannerová uvedla následující tři poznatky: média nejsou jediná, kdo nastavují
agendu, kromě publika jsou to zdravotnické zdroje; v případě zpravodajství o
zdravotnictví se jedná spíš o pasivní sběr informací než o aktivní přístup ze strany
novináře; do obsahu má menší šanci dostat se reportáž, která nemá příběh. (Tanner,
2004)
Jiný typ výsledků přináší obsahová analýza, která analyzuje konkrétní mediální
výstupy. Na rozdíl od strukturovaných rozhovorů s novináři by měla více odrážet
realitu, i tak s sebou nese několik negativ. Například nemůže příliš zkoumat využití PR
agentur, protože agentury bývají v obsahu většinou skryté. Jedním z takových studií
v oblasti zdravotnictví je text Andrey H. Tannerové a Daniely B. Friedmanové. (Tanner,
Friedman, 2011) Při analyzování textů o zdravotnictví na webových stránkách lokálních
amerických televizních stanic přišly například na to, že autorem většiny zpráv byli
redaktoři, a to zejména u zpráv, které obsahovaly osobní příběh. Naopak pod příspěvky
o zdravotních výzkumech byly jako autoři nejčastěji uvedeny tiskové agentury. Co se
týká zdrojů, tak nejvíce informací pocházelo od vládních zdrojů, naopak od doktorů
pocházela jen pětina informací. Z toho plyne závěr, že vláda je v budování mediální
agendy v oblasti zdravotnictví úspěšnější. Dále ze studie vyplývá, že v článcích se
zdravotnickou tematikou jsou nejčastěji citovaní zdroje z vlády, dále doktoři a občané.
(Tanner, Friedman, 2011)

8. Výzkumná část
Výše zmíněné závěry daly předpoklad k výzkumu zdravotnictví v českých
zpravodajských médiích. Do této chvíle není v České republice veřejně dostupná žádná
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akademická studie, která by se věnovala zdravotnictví v českém zpravodajství. Pokud se
nějaké práce týkaly zdravotnictví a médií, její autoři nepopisovali tento obor jako celek,
ale jen jeho vybranou část.8
Prvním úkolem výzkumné části této práce je zjistit, jak v české mediální krajině
vypadá zpravodajství o zdravotnictví, druhým úkolem je popsat práci českého novináře,
který se věnuje zdravotnictví. Aby se dalo popsat, jak vypadá práce zdravotního
novináře, a zároveň, jakou podobu má zpravodajství o zdravotnictví v českých médiích,
bude výzkum rozdělen na dvě části. První část se bude věnovat mediální agendě
zdravotnictví, tato část bude vycházet z kvantitativní obsahové analýzy jednoho roku
vybraných českých zpravodajských médií. Druhá část se bude věnovat mechanismům
nastolování mediální agendy zdravotnictví a tomu, jak vypadá práce novináře, který se
věnuje zdravotnictví. Tato část bude vycházet z výsledků šetření a ze strukturovaných
rozhovorů s novináři, kteří v českých zpravodajských médiích zdravotnictví pokrývají.

8.1.

Metodologie výzkumu

Dané úkoly vyžadují odlišné metody výzkumu. Kvantitativní obsahová analýza
popíše, jak vypadá zpravodajství o zdravotnictví v českých zpravodajských médiích:
jaká témata jsou akcentována, která se naopak příliš neobjevují, o jakých aktérech se ve
zpravodajství nejčastěji hovoří, jakou roli hrají lidské příběhy nebo intermediální
agenda. Strukturované rozhovory s novináři zase nastíní, jak vypadá práce novináře,
který zdravotnická témata do zpravodajství zpracovává. To znamená, s jakými
informačními zdroji pracuje, podle čeho si vybírá témata, kdo další do tvorby témat
vstupuje, jak do budování mediální agendy zasahují PR agentury, farmaceutické firmy
nebo politici. Pozornost bude věnována také výběru informačních zdrojů a aktérů,
charakteristikám dobrého informačního zdroje, spolupráci novinářů s aktéry českého
zdravotnictví, s pacienty a posluchači, diváky či čtenáři.
Pro kvantitativní obsahovou analýzu zpravodajství o zdravotnictví v českých
médiích bude vybráno několik českých zpravodajských médií, které jsou na českém

8

Existují diplomové práce, které se věnují například mediálnímu obrazu kampaně Děkujeme, odcházíme,
mediálnímu obrazu prasečí chřipky, osob s onemocněním AIDS nebo porodních asistentek atd.
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mediálním trhu relevantní. Jedná se o celostátní zpravodajské deníky a vysílání veřejné
služby. Předmětem zkoumání bude jeden rok, konkrétně rok 2013.
Výsledky ze strukturovaných rozhovorů s novináři budou vycházet z osobního
setkání s předem vybranými redaktory. Hlavním kritériem pro výběr osob zapojených
do výzkumu, je působení v českých médiích a zaměření na zdravotnictví. Pro tuto práci
není důležité, jestli zapojené osoby v době rozhovoru pracovaly v médiích, nebo ne, ani
jestli byly výsledky jejich práce předmětem kvantitativní obsahové analýzy. Novináři
totiž nebudou konfrontováni s výsledky obsahové analýzy, cílem bude pouze popsat
každodenní práci novináře, který se věnuje zdravotnictví, a zjistit jejich názory na tuto
práci.

8.1.1. Kvantitativní obsahová analýza zpravodajství o
zdravotnictví v českých médiích
Pro sledování postavení jednoho tématu v agendě médií se jako nejvhodnější
výzkumná metoda jeví kvantitativní obsahová analýza. Výzkumným tématem je
budování mediální zdravotnické agendy v českých zpravodajských médiích. Cílem
analýzy je popsat, jakým způsobem česká média zpracovávají téma zdravotnictví,
jakým tématům se věnují, s jakými informačními zdroji pracují a jací aktéři ve
zpravodajství o zdravotnictví vystupují. Z tématu vyplývá šest výzkumných otázek, na
které obsahová analýza odpoví.

8.1.1.1. Výzkumné otázky
Výzkumné otázky pro tuto část výzkumu vychází z několika pondětů. Pokud byly
otázky inspirovány již publikovaným výzkumem, je to u nich uvedeno. Konkrétně se
jedná o tyto výzkumné otázky:
VO1: Jaká témata akcentovala česká média v souvislosti se zdravotnictvím?
VO2: Jaké typy aktérů vystupovaly ve zpravodajství o zdravotnictví?
VO3: Jací aktéři vystupovali ve zpravodajství o zdravotnictví?
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(Výzkumná otázka č. 2 vychází z analýzy Andrey H. Tannerové a Daniely B.
Friedmanové, která potvrdila, že nejvíce informací pochází od vládních zdrojů,
výzkumná otázka č. 3 zodpoví, o jaké aktéry se jedná.)
VO4: Kdo nebo co je u zpravodajství o zdravotnictví uveden jako autor?
(Tato výzkumná otázka je inspirovaná výzkumem Andrey H. Tannerové a Daniely B.
Friedmanové, který dokázal, že autorem většiny příspěvků o zdravotnictví jsou
redaktoři.)
VO5: Jaký podíl zdrojů zaujímají ostatní média?
(Tato výzkumná otázka vychází ze studie Maríi E. Len Ríos a kol., která dospěla
k závěru, že největší vliv na budování agendy v oblasti zdravotnictví má intermediální
agenda.)
VO6: Do jaké míry byly zastoupeny rámce osobních příběhů?
(Tato výzkumná otázka vychází z práce Andrey H. Tannerové, která upozornila na to,
že do zpravodajství má menší šanci dostat se reportáž, která nemá příběh.)

8.1.1.2. Konstrukce vzorku
Výběrový soubor pro analýzu je ohraničen několika údaji. Zkoumané jednotky
pochází z období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Celý rok byl zvolen proto, aby byly
v úvahu vzaty sezonní vlivy fungování médií. Rok 2013 proto, aby byla práce co
nejaktuálnější.
Předmětem analýzy jsou vybraná česká zpravodajská média složená z hlavních
celostátních zpravodajských deníků a zpravodajství veřejnoprávní televize a rozhlasu.
Konkrétně se jedná o deníky Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny a
Právo, z České televize je předmětem analýzy hlavní zpravodajská relace Události,
z Českého rozhlasu Radiožurnál pořad Zprávy vysílané každý den v 18 hodin.9

9

V první polovině roku 2013 došlo k přejmenování některých stanic a pořadů Českého rozhlasu.
V období leden až březen (včetně) 2013 proto kódovaný materiál vychází ze stanice Český rozhlas 1 a z
pořadu Hlavní zprávy. Od dubna do konce roku pochází ze stanice Český rozhlas Radiožurnál a z pořadu
Zprávy.
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Analyzovány budou pouze texty, jejichž tématem je zdravotnictví, medicína a
osobní nebo veřejné zdraví. Pro výběr těchto textů byl zvolen lexikální filtr, o zařazení
textů do analýzy rozhodovala přítomnost hesla zdravotn* nebo medic*.
Další vymezení se týká žánru a umístění – do analýzy jsou zahrnuty pouze ty
texty, které jsou publikovány v domácí nebo názorové rubrice celostátního
zpravodajství. Z analýzy jsou vyjmuty texty o zdravotnictví, které vyšly v zahraniční
rubrice a v regionálních přílohách či mutacích. Stejně tak jsou vyjmuty texty, které
vyšly v jakýchkoli přílohách zkoumaných deníků. V případě České televize a Českého
rozhlasu byly zkoumané všechny příspěvky vybraných pořadů, které odpovídaly
zadanému lexikálnímu filtru a zároveň se týkaly domácího či ekonomického
zpravodajství (tzn. pokud spadaly do zahraničního zpravodajství, do analýzy nebyly
zařazeny).

8.1.1.3. Kódovací jednotka
Jako základní jednotka měření byl zvolen v případě deníků jeden článek,
v případě rozhlasového a televizního vysílání jeden příspěvek zpravodajské relace.
Článkem je míněn samostatný text, který začíná titulkem a pokračuje tělem zprávy.
Článkem je v tomto případě také rozhovor, komentář, sloupek či glosa. Zprávy
v rubrikách „krátce“10 byly analyzovány zvlášť, tedy co jedna zpráva, to jedna kódovací
jednotka.
Příspěvkem zpravodajské relace rozhlasového a televizního vysílání je míněna
reportáž, rozhovor či čtená zpráva, která je součástí zkoumaného pořadu.

8.1.1.4. Kódovací kniha a vymezení proměnných
Na základě výzkumných otázek byly definovány proměnné, které se sledovaly u
všech zkoumaných jednotek. Ke každé proměnné bylo přiřazeno několik hodnot,
kterých proměnná může nabývat.

10

Jedná se o rubriky v tištěných denících, které obsahují několik kratších zpráv. Každá zpráva má svůj
titulek, stejně tak je u každé zprávy uveden její autor. Pokud rubriku vytvořil jeden autor, může být
podepsán jen jednou.
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Proměnné lze rozdělit na dvě kategorie – na identifikační, které popisují
základní vlastnosti kódovacích jednotek, a analytické, které si všímají obsahu
kódovacích jednotek. Mezi identifikační proměnné patří název média, datum
publikování

či

vysílání

jednotky,

typ

obsahu,

rozsah

a

relevance

zdravotního/zdravotnického tématu. Proměnná nazvaná typ obsahu může nabývat těchto
hodnot: zpravodajský text, publicistický text (názor, komentář atd.) a rozhovor.11
Proměnná rozsah se řídí počtem slov bez titulku, proto byla rozdělena na texty do 150
slov

(včetně),

151

až

400

slov

a

401

slov

a

více.12

Relevance

zdravotního/zdravotnického tématu zaznamenává, jestli je zdraví či zdravotnictví
hlavním nebo vedlejším tématem jednotky. Hlavní téma odpovídá textu, ve kterém se
jiné téma než zdravotnictví neřeší, vedlejší téma odpovídá textu, ve kterém se řeší dvě
témata, přičemž jedno z nich je zdravotnictví.
Analytické proměnné odpovídají zadaným výzkumným otázkám a více se týkají
samotného obsahu článku či příspěvku. Aby se dala zodpovědět VO4, (Kdo nebo co je
u zpravodajství o zdravotnictví uveden jako autor?), první z analytických proměnných
se věnuje typu autorství. Tato proměnná sleduje, jaký typ autora je u kódovací jednotky
uveden, tedy jestli se jedná například o redakční příspěvek, agenturní zpravodajství
nebo o práci externího autora. V případě České televize a Českého rozhlasu byly
všechny jednotky kódovány jako redakční.
VO1 (Jaká témata akcentovala česká média v souvislosti se zdravotnictvím?)
odpovídá proměnná nazvaná hlavní téma, která je rozdělena na několik kategorií:
nemoci a zdravotní problémy, závislosti a návykové látky, veřejné zdravotnictví,
ekonomika a financování zdravotnictví, životní prostředí, ovzduší a klima, vojenská
medicína a věda a výzkum. Ke každé kategorii bylo stanoveno několik hodnot,
v případě nemocí a zdravotních problémů to byly například nádorová onemocnění,
výživová onemocnění, úrazy, zdravotní postižení, stomatologie, oční zdraví, zdravotní
stav dětí a seniorů, plastická chirurgie apod., v případě závislostí a návykových látek
alkohol, drogy, kouření a gambling, v případě veřejného zdravotnictví například
11

Pro jednotky, které pochází z České televize a Českého rozhlasu, byly vybrané jiné hodnoty – zpráva a
rozhovor.
12
První kategorie odpovídá jednomu textu rubrice krátce, druhá kratšímu textu, třetí většímu materiálu. U
České televize a Českého rozhlasu se kódovalo pouze to, jestli se jedná o čtenou zprávu (čte ji pouze
moderátor ve studiu a mívá jen několik vteřin) nebo o plnohodnotnou reportáž (moderátorova výpověď je
doplněna minimálně o jednu výpověď reportéra a stopáž dosahuje až několika minut).
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dostupnost péče, zdravotní pojištění a zdravotní pojišťovny, lázně, dárcovství a
transplantace, elektronizace zdravotnictví apod. a v případě ekonomiky a financování
zdravotnictví například hospodaření nemocnic, platy, regulační poplatky, nadstandardy,
podnikání ve zdravotnictví, nákup a prodej zdravotních materiálů a přístrojů apod.
Témata životního prostředí, vojenské medicíny a vědy a výzkumu se dále nedělila.
K proměnné hlavní téma byla přidaná proměnná zvaná kontext, která určuje,
v souvislosti s čím se hlavní téma ve zpravodajství objevilo, tedy jakým dalším tématem
bylo doplněno a rámováno. Teprve hlavní téma s kontextem totiž dokáže přesněji určit,
o čem text pojednává. Pro potřebu této analýzy byly zvoleny tyto kontexty: prevence,
epidemie, léky a léčiva, věda a výzkum, zdravotní pojišťovny, dostupnost péče, politika,
finance, krimi, legislativa, zdravotní stav známých či veřejně činných osob, osvěta a
propagace, novinky v léčbě, alternativní medicína a statistika s průzkumy veřejného
mínění.
K VO2 (Jaké typy aktérů vystupovaly ve zpravodajství o zdravotnictví?) a VO3
(Jací aktéři vystupovali ve zpravodajství o zdravotnictví?) bylo přiřazeno hned několik
proměnných. Základním dělením bylo určení hlavního a vedlejšího aktéra. Jako hlavní
aktér byla určena osoba nebo instituce, o které text pojednával především nebo jí
v rámci analyzované jednotky byl věnován největší prostor. Vedlejším aktérem je
myšlena osoba nebo instituce, která stála vedle hlavního aktéra, například vystupovala
proti němu. Pokud bylo v pozici vedlejšího aktéra uvedeno více subjektů, kódován byl
ten, kterému byl věnován největší prostor, případně stál na první pozici. V případě
názorových textů v tištěných denících, jejichž autorem nebyl člen redakce, odpovídal
hlavnímu aktéru autor textu.
U hlavních i vedlejších aktérů se určovalo, zda jsou aktivní (v textu přímo
citovaní), nebo pasivní (v textu se o nich pouze mluví). Proměnná typ aktéra mohla
nabývat následujících hodnot: lékař (u lékařů se dále určoval název nemocnice či jiného
poskytovatele zdravotních služeb, kde daný lékař působí, a to pouze v případě, pokud
bylo uvedeno), nemocnice a lázně, v jednom bodu záchranná služba, horská služba a
hygienické stanice, dále pacient či občan, ministr zdravotnictví, ministerstvo
zdravotnictví (pod ministerstvo byly navíc řazeny organizace, které ministerstvo zřizuje,
například Státní zdravotní ústav), politik, profesní organizace, odborová organizace,
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nezisková organizace a aktivisté, mezinárodní organizace, v jednom bodu podnikatelé
ve zdravotnictví a farmaceutický průmysl, zdravotní pojišťovny, soudy společně s
právníky a policií a na závěr univerzity, vysoké školy, výzkumné ústavy a vědci.
Další proměnná se týkala konkrétních jmen a názvů aktérů. Zde byly zastoupeny
jak jména politiků (ministři zdravotnictví a jejich náměstci, poslanci nebo senátoři), tak
názvy zdravotních pojišťoven, nemocnic a lázní, univerzit, profesních a pacientských
sdružení, neziskových organizací apod.
Pro zodpovězení VO5 (Jaký podíl zdrojů zaujímají ostatní média?) byla
stanovena proměnná nazvaná odkazování na jiné médium, její hodnoty se odvíjely od
názvů médií, na která bylo odkazováno. Poslední proměnná odpovídá VO6 (Do jaké
míry byly zastoupeny rámce osobních příběhů?), která určovala, jestli zkoumaná
jednotka obsahuje nebo neobsahuje osobní (pacientský) příběh. Kódovací kniha je
v příloze diplomové práce.

8.1.2. Strukturované rozhovory s novináři
Jaká témata se ve vybraných českých médiích v souvislosti se zdravotnictvím
nejčastěji objevovala a jakým aktérům byl dán největší prostor, zodpoví obsahová
kvantitativní analýza, která ale ze své podstaty není schopna odpovědět na to, jakým
způsobem se témata do médií dostávají, podle čeho se novináři rozhodují, jestli se
danému podnětu budou věnovat, kdo nebo co má největší zájem dostat se do
zpravodajství, případně co dalšího má vliv na tvorbu a výslednou podobu zpráv. Na
tento typ otázek mohou odpovědět pouze novináři, kteří se zdravotnictví věnují a zprávy
či reportáže o zdravotnictví přímo vytváří.
Hlavním cílem této části výzkumu je zmapování redakčních praktik a zvyklostí
při referování o zdravotnictví, zdraví a medicíně. Za tímto účelem autor práce oslovil
několik českých novinářů, kteří se zdravotnictví věnují či v minulosti věnovali, a v
rozhovoru tváří v tvář jim položil otázky, které vychází z předem stanovených
výzkumných témat.
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8.1.2.1. Výzkumná témata
Hlavním cílem rozhovorů bylo zjistit a popsat, jak fungují mechanismy
nastolování mediální agendy v oblasti zdravotnictví. Pozornost byla věnována
především vzniku a výběru témat, tvorbě témat, zdrojům informací, aktérům zpráv a
reportáží, PR agenturám a intermediální agendě. Otázky k rozhovorům se daly rozdělit
na tři samostatné celky, které odpovídají třem výzkumným tématům:
Téma č. 1: Vznik zdravotních/zdravotnických témat. Tento okruh je zaměřen na
to, jak témata vznikají, jakými cestami se do médií dostávají, odkud berou novináři
podněty nebo inspiraci pro svou práci, podle jakých kritérií novináři vybírají témata,
kterým se skutečně budou věnovat, co vše determinuje výběr témat, jakou roli při
výběru témat hrají tiskové agentury či konkurenční média. Tyto otázky byly částečně
inspirovány studií Andrey H. Tannerové (Tanner, 2004), která v případě motivace
novináře k tématu dospěla k tomu, že největší roli hraje osobní kontakt od PR agentur,
tiskové zprávy a podněty od čtenářů/diváků zaslané emailem nebo sdělené telefonem.
V případě toho, co rozhodne, že se novinář bude podnětem zabývat a o konkrétním
tématu napíše článek nebo natočí reportáž, dospěla tato studie k tomu, že největší vliv
má zájem publika, lidský příběh, dostatek času a dobrá dostupnost dalších informací.
Téma č. 2: Zdroje informací a aktéři zpráv. Tento okruh je zaměřen na zdroje,
které novinářům dodávají informace ohledně zdravotnictví a medicíny, a na aktéry, kteří
se ve zpravodajství o zdravotnictví vyskytují. Úkolem otázek v rámci tohoto tématu je
zjistit, jak novináři hledají zdroje a aktéry zpráv včetně lidských příběhů, podle čeho si
vybírají ty, které použijí, jaké charakteristiky zdroje považují za důležité, jak
s jednotlivými zdorji hodnotí spolupráci apod. Toto téma je částečně inspirováno studií
Maríi E. Len-Ríos a kol., (Len-Ríos a kol., 2009) která došla k závěru, že u zdrojů je pro
novináře nejdůležitější schopnost poskytnout přesné informace, schopnost vysvětlit
komplikované informace a snadná dosažitelnost.
Téma č. 3: Vliv PR a farmaceutické lobby. Cílem tohoto tématu je popsat, jakou
roli ve vzniku témat a tvorbě zprávy hrají PR agentury a hráči, kteří v oboru
zdravotnictví podnikají. Pozornost je kromě PR agentur zaměřená také na tiskové
zprávy a na jejich užitečnost. Jedna z otázek také zjišťuje, jestli se někteří do
zpravodajství vnucují, nebo naopak jestli některé subjekty o publicitu zájem nemají.
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Jedno z témat tohoto okruhu je inspirováno již zmiňovanou studií Maríi E. Len-Ríos a
kol. (Len-Ríos a kol., 2009), která tvrdí, že novináři na informace od PR agentur příliš
nespoléhají, naopak, že funguje intermediální agenda, osobní zájem na daném tématu či
podněty pocházející od publika.
Na základě těchto výzkumných témat bylo stanoveno několik podtémat, kterých
se měl každý vedený rozhovor dotknout. Přesné znění otázek předem stanovené nebylo,
otázky totiž vycházely především z toho, jak na ně respondent reagoval, o čem mluvil a
co akcentoval. Každý rozhovor se ale musel dotknout předem stanovených podtémat,
které jsou následující: vznik témat, užívání jiných médií a České tiskové kanceláře,
užitečnost tiskových konferencí a tiskových zpráv, podněty od publika, proces
schvalování témat, důležitost lidských příběhů a cesta příběhů do médií, výběr aktérů a
dalších zdrojů zpráv, spolupráce s ministerstvem zdravotnictví, spolupráce s politiky,
problematika odborných výrazů, vliv farmaceutických firem, užitečnost PR agentur a
odlišnost práce zdravotního novináře od jiného novináře.

8.1.2.2. Výběr respondentů
Témata o zdraví, zdravotnictví a medicíně plní stránky celostátních
zpravodajských deníků, nachází si místo i ve vysílání veřejnoprávní služby. Kromě toho
v českém mediálním prostředí působí několik titulů, které se dají označit za odborné
nebo specializované. Tyto tituly se věnují pouze zdravotnictví a medicíně. Zatímco
některé z nich jsou určené široké veřejnosti, jiné odebírá pouze odborná veřejnost, tedy
doktoři, odborné společnosti, úřady apod. Příkladem tohoto typu médií jsou například
Zdravotnické noviny, Medical Tribune, Zdravotnický deník nebo Zdravotnictví &
Medicína.
K tomu, aby se dala detailně popsat práce novináře, který se věnuje
zdravotnictví, museli být vybráni novináři z různých typů médií. Proto se autor práce při
výběru neomezoval pouze na novináře z médií, která byla součástí obsahové
kvantitativní analýzy. Osloveno bylo dvanáct novinářů napříč různými médii,
zastoupeny byly celostátní deníky, rozhlas, televize, zpravodajské servery, odborná
média i Česká tisková kancelář. Stejně tak byli vedle novinářů, kteří se zdravotnictví
v médiích stále věnují, zastoupeni i ti, kteří z médií již odešli. Protože v některých
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redakcích není vyhrazený novinář, který se soustavně věnuje pouze zdravotnictví, mezi
oslovenými byli i lidé, kteří se věnují více tématům a zdravotnictví je jedním z nich.
Z hlediska zastoupení mužů a žen 25 procent oslovených novinářů tvořili muži.
Každé vybrané osobě byl poslán e-mail s žádostí o účast ve výzkumu. V textu
emailu bylo popsáno, co je cílem výzkumu. Zdůrazněno bylo, že se autor práce na
osobu obrací jako na odborníka v oblasti zdravotnictví, že bude rozhovor zaměřený na
zkušenosti a názory na práci novináře, který zpracovává zdravotnictví, a že rozhovor
bude veden zcela anonymně. Součástí prosby byl průvodní dopis na hlavičkovém papíře
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze podepsaný vedoucím diplomové
práce, ve kterém byla prosba zopakována. Opět v něm bylo zdůrazněno, že získané
informace budou anonymní a budou použity pouze k akademickým účelům. Zároveň
zde bylo připomenuto, že se výzkumná práce řídí mezinárodními standardy ESOMAR.

8.2.

Výsledky kvantitativní obsahové analýzy

České zdravotnictví v roce 2013 charakterizovalo hned několik událostí. Za
zásadní, které rezonovaly v mediálním prostoru, jich lze označit hned několik. Na
začátku roku se řešil ministerský návrh zákona, který zakazoval kouření v restauracích a
barech a reguloval prodej alkoholu (konkrétně se jednalo o návrh zákona o ochraně před
škodami působenými návykovými látkami).13 Cigaretový kouř byl v uvedeném roce
také jedním z hlavních témat v Evropské unii, tzv. tabáková směrnice například počítala
se zákazem cigaret s příchutěmi.14

13

Tiskové zprávy 2013: Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh nového zákona o ochraně před
škodami působenými návykovými látkami. Ministerstvo zdravotnictví ČR [online]. 8. 1. 2013 [cit. 201412-13]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-pripravilo-navrh-novehozakona-o-ochrane-pred-skodami_7278_2778_1.html
14
Zpravodajství: Tabák: větší varování, zákaz příchutí a regulace elektronických cigaret. Evropský
parlament [online]. 8. 10. 2013 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20131004IPR21539/html/Tab%C3%A1kv%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD-varov%C3%A1n%C3%AD-z%C3%A1kazp%C5%99%C3%ADchut%C3%AD-a-regulace-elektronick%C3%BDch-cigare
a Tiskové zprávy: Tabákové výrobky: větší zdravotní varování a zákaz silných příchutí. Zastoupení
Evropské komise v ČR [online]. 9. 12. 2012 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/12_1391_cs.htm
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Pozornost vzbudil také zákon, který legalizoval léčebné konopí, ten vstoupil
v platnost na začátku března 2013.15 V průběhu roku také doznívala tzv. metanolová
aféra, ministerstvo zdravotnictví proto z obav před dalšími otravami opakovaně
varovalo před popíjením alkoholu neznámého původu a neoznačených lihovin.16
Jeden den se v českém zdravotnictví stávkovalo, Česká lékařská komora na
první březnový den zorganizovala stávku, kterou oficiálně nazvala Den zdraví lékařů.
Lékaře komora vyzvala, aby si vybrali volno nebo absolvovali preventivní prohlídku.
Akcí komora protestovala proti politice tehdejšího ministra zdravotnictví Leoše
Hegera.17
Uprostřed roku se na ministerstvu zdravotnictví vyměnilo vedení, tehdejší
premiér Petr Nečas totiž na začátku léta podal demisi celé vlády. S tím souvisí nástup
nového ministra zdravotnictví v rámci úřednické vlády.18 Později se konaly předčasné
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, po kterých se řešila
sestava nové vlády, a vybíral se tedy další ministr.
V roce 2013 se lidé vystřídali také na Pražském hradě, po Václavu Klausovi se
prvním přímo voleným prezidentem stal Miloš Zeman. S ním do mediálního prostoru
vstoupil jeho zdravotní stav. Psalo a mluvilo se o jeho viróze, zaníceném palci,
naraženém koleni nebo cukrovce. Diskuse o zdravotním stavu prezidenta ještě více
podnítilo jeho nově vzniklé lékařské konzilium.19

15

Tiskové zprávy 2013: Zacházení s konopím pro léčebné použití nebo vědecké účely. Ministerstvo
zdravotnictví ČR [online]. 7. 3. 2013 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/zachazeni-s-konopim-pro-lecebne-pouziti-nebo-vedeckeucely_7566_2778_1.html
16
Tiskové zprávy 2013: MZ varuje před konzumací alkoholu neznámého původu v průběhu Velikonoc.
Ministerstvo zdravotnictví ČR [online]. 28. 3. 2013 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mz-varuje-pred-konzumaci-alkoholu-neznameho-puvodu-v-prubehuvelikonoc_7641_2778_1.html
17
Tiskové zprávy: Zachraňme české zdravotnictví. Česká lékařská komora [online]. 7. 2. 2013 [cit. 201412-13]. Dostupné z: http://www.lkcr.cz/tiskove-zpravy-12.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99382
18
Tiskové zprávy 2013: Martin Holcát jmenován novým ministrem zdravotnictví. Ministerstvo
zdravotnictví ČR [online]. 10. 7. 2013 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/martin-holcat-jmenovan-novym-ministrem-zdravotnictvi_8039_2778_1.html
19
Tiskové zprávy: Lékařské konzilium informovalo o zdravotním stavu prezidenta republiky Miloše
Zemana. Pražský hrad [online]. 2. 8. 2013 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://www.hrad.cz/cs/promedia/tiskove-zpravy/7835.shtml
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Vlnu zpráv o rakovině rozvířil příběh americké herečky Angeliny Jolie, která si
kvůli rodinné diagnóze preventivně nechala odstranit obě prsa. Tzv. „efekt Angelina“,
který se zaměřoval na prevenci rakoviny, především prsu, byl patrný až do konce
roku.20 Značnou část mediálního prostoru zabral také spor mezi Protonovým centrem a
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o to, jestli bude pojišťovna léčbu rakoviny v centru
proplácet, nebo ne.21 Kromě toho se řešila také samotná léčba rakoviny pomocí protonů,
protože se jednalo v České republice o novinku.
Rok 2013 si dobře pamatují také nemocnice a lázně, kvůli změně úhradové
vyhlášky a indikačního seznamu oba typy zdravotnického zařízení spadly do červených
čísel. Některé lázně zkrachovaly, jiné začaly být závislé na zahraniční klientele. 22 Řadu
změn měli na svědomí soudci Ústavního soudu České republiky, kteří v roce 2013
rozhodovali o regulačních poplatcích v nemocnici, nadstandardech23 nebo domácích
porodech.24

8.2.1. Základní popis výsledků obsahové analýzy
Z výzkumu

vyplynulo,

že

v roce

2013

se

vybraná

média

zabývala

zdravotnictvím v 1825 textech a reportážích. Nejvíce zdravotnictví zajímalo média
v květnu (174 textů a reportáží), nejméně naopak v červnu (118 textů a reportáží).
Z tištěných médií bylo analyzováno 1415 textů, z nich 84 procent představovalo
zpravodajský text, 9,5 procenta publicistický text a 6,5 procenta rozhovor. Většina
(téměř 80 procent) rozsahově patřila k středně dlouhému a dlouhému textu.25 Z

20

JOLIE, Angelina. My Medical Choice. The New York Times [online]. 14. 5. 2013 [cit. 2014-12-13].
Dostupné z: http://www.nytimes.com/2013/05/14/opinion/my-medical-choice.html?_r=1&
21
Aktuality: Klienti VZP už 50 dní čekají, zda bude Protonové centrum ochotno uzavřít smlouvu na
jejich léčbu. Všeobecná zdravotní pojišťovna [online]. 5. 12. 2013 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z:
http://www.vzp.cz/klienti/aktuality/klienti-vzp-uz-50-dni-cekaji-zda-bude-protonove-centrum-ochotnouzavrit-smlouvu-na-jejich-lecbu-1
22
Aktuální témata: Krizový štáb lázní píše premiérovi Rusnokovi a ministrovi Holcátovi. Odborový svaz
zdravotnictví a sociální péče ČR [online]. 8. 8. 2013 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z:
http://osz.cmkos.cz/cz/clanky/8-8-2013-otevreny-dopis-krizoveho-stabu-lazni.aspx
23
Aktuálně: Ústavní soud zrušil právní úpravu tzv. zdravotnických standardů a nadstandardů, zvýšení
poplatku za hospitalizaci a sankční pravomoci zdravotních pojišťoven vůči poskytovatelům
zdravotnických služeb. Ústavní soud České republiky [online]. 2. 7. 2013 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z:
http://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1936&
24
Aktuálně: Plné znění nálezu sp. zn. l. ÚS 4457/12. Ústavní soud České republiky [online]. 28. 8. 2013
[cit. 2014-12-13]. Dostupné z:
http://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2038&cHash=a0c03f96082ce95de815fb508
3a0eec8
25
Středně dlouhý text byl charakterizován jako text od 151 do 400 znaků, dlouhý nad 400 znaků.
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produkce veřejnoprávních médií bylo analyzováno 410 reportáží, o rozhovor se jednalo
v 38 případech, tedy v 9 procentech reportáží. Místo krátké, střední a dlouhé zprávy byl
televizní a rozhlasový obsah rozdělen na čtené zprávy (skládají se pouze z jedné
výpovědi moderátora ve studiu) a reportáže (moderátorova výpověď je doplněna
minimálně jednou výpovědí odjinud). Většinu (92 procent) tvořily reportáže, čteným
zprávám patřilo jen 8 procent.
Jak je vidět v grafu 1, nejvíce se zdravotnictví věnoval deník Právo (546 článků,
což představuje 30 procent ze všech zkoumaných textů), naopak nejméně
zdravotnických textů bylo ve zpravodajství Českého rozhlasu, ve kterém jen 88
reportáží (5 procent z celkového počtu) odpovídalo daným podmínkám.
Publicistické materiály, tedy komentáře, analýzy apod., byly součástí analýzy
pouze v tištěných denících. Celkem jich bylo analyzováno 136, což představuje 7
procent z celkového vzorku, nejvíce (40 procent) jich vyšlo v deníku Lidové noviny.
Graf 1: Procentuální zastoupení jednotek, které se věnovaly zdraví, zdravotnictví nebo
medicíně, v jednotlivých zkoumaných médiích (údaje v %), 100 % = 1825
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8.2.2. VO1: Jaká témata akcentovala česká média v souvislosti se
zdravotnictvím?
Co se týče témat, nejvíce akcentované byly nemoci a zdravotní problémy,
kterým se věnovalo 679 textů čili 37 procent všech analyzovaných textů. Dále se
zkoumaná média ve větší míře věnovala veřejnému zdravotnictví (498 textů, tedy 28
procent) a ekonomice a financování zdravotnictví (305 textů, tedy 17 procent). Toto
pořadí témat kopírovala takřka všechna zkoumaná média, výjimkou byly jen
Hospodářské noviny, ve kterých dominovalo veřejné zdravotnictví, následovala
ekonomika a financování zdravotnictví a teprve poté nemoci a zdravotní problémy, viz
graf 2. Zastoupení všech témat je v grafu v příloze.
Graf 2: Procentuální zastoupení tří nejčastějších témat v jednotlivých zkoumaných
médiích (údaje v %), n1 = 1825, n2 = 352, n3 = 329, n4 = 188, n5 = 546, n6 = 322, n7 =
88
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Ze skupiny témat nemoci a zdravotní problémy dominovalo téma nazvané
celkový zdravotní stav, následovala infekční onemocnění, nádorová onemocnění a
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záležitosti spojené s porodnictvím a gynekologií. Média se naopak téměř vůbec
nevěnovala plicním onemocněním a alergiím. Ze skupiny témat veřejného zdravotnictví
nejvíce textů pojednávalo o zdravotních pojišťovnách, lécích a léčivech a řízení
zdravotnictví. Na druhé straně zájmu se nacházela zdravotní péče v zahraničí a
elektronizace zdravotnictví. V ekonomických tématech pak dominovalo financování
zdravotnictví a hospodaření zdravotnických zařízení, pojišťoven apod., nejméně článků
a reportáží se věnovalo platům ve zdravotnictví. Další skupinu tvořily závislosti a
návykové látky, z nich byla největší pozornost věnována kouření a cigaretám. Zvlášť
stála témata životní prostředí, věda a výzkum a vojenská medicína, které dohromady
zabraly jen 5 procent všech jednotek. Jak již bylo řečeno, tato témata se dále do
jednotlivých podkategorií nedělila. Přehled nejvíce akcentovaných témat napříč
skupinami je v grafu 3, přehled zastoupení témat v jednotlivých tematických skupinách
je znázorněno v grafech v příloze.
Graf 3: Přehled akcentovaných konkrétních témat (údaje v %, vybraná jsou pouze
témata, která svou četností výskytu přesáhla 4 %), 100 % = 1825
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Zajímavé je se podívat na rozložení témat v průběhu roku. Například leden patřil
infekčním onemocněním, zejména chřipce. Důvodem byla chřipková epidemie, kterou
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hygienici vyhlásili v lednu 2013.26 Hlavní téma měsíce únor bylo řízení zdravotnictví,
vyvolala ho stávka zdravotníků, kteří protestovali proti reformám ministra zdravotnictví
Leoše Hegera. V květnu se nejvíce psalo o rakovině, a to díky herečce Angelina Jolie,
která si nechala preventivně odstranit obě prsa. V červnu se v souvislosti se
zdravotnictvím nejvíce psalo a vysílalo o životním prostředí, ovzduší o vodě, důvodem
byl začátek léta a koupací sezony i povodně.27 Tématem července byly nadstandardy,
které v té době zrušil Ústavní soud, tématem září a října financování, protože se
aktuálně řešila úhradová vyhláška28 a nemocnice a lázně upozorňovaly na svou
kritickou finanční situaci. Mezi hlavní prosincová témata patřily regulační poplatky,
které se s novým rokem měly měnit, a řízení zdravotnictví, protože se po volbách
vybíral nový ministr zdravotnictví.
Nejčastějším tématem publicistických textů bylo financování zdravotnictví a
hospodaření nemocnic, tomu se věnovalo 16,5 procenta názorů. Dalším oblíbeným
tématem na názorových stranách bylo veřejné zdravotnictví bráno obecně a kouření
(shodně 10 procent). Rozhovory se nejčastěji týkaly řízení, financování a hospodaření.
Nejčastěji ale redakce zpovídaly lékaře, kteří mluvili k různým tématům (žádné nebylo
dominantní). Nejvíce rozhovorů se zdravotnickou tematikou publikoval v roce 2013
deník Právo. Vzhledem k vysokému počtu zdravotnických materiálů v tomto deníku ale
rozhovory představovaly jen 5 procent zdravotnického obsahu deníku. Poměrově daly
rozhovorům nejvíce prostoru Hospodářské noviny, kde rozhovory představovaly 8,5
procenta zdravotnického obsahu novin.

8.2.2.1. Kontext hlavního tématu
Hlavní téma zkoumaných jednotek není všeříkající, důležité také je, v jakém
kontextu se téma objevuje. Nejčastějším kontextem byla legislativa, která se objevila u

26

Tiskové zprávy 2013: Upozornění hlavního hygienika ČR ze dne 15. 1. 2013. Ministerstvo
zdravotnictví ČR [online]. 15. 1. 2013 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/upozorneni-hlavniho-hygienika-cr-ze-dne-15-12013_7314_865_1.html
27
Tiskové zprávy 2013: MZ informuje o pravidlech ochrany zdraví v oblastech zasažených povodněmi.
Ministerstvo zdravotnictví ČR [online]. 3. 6. 2013 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mz-informuje-o-pravidlech-ochrany-zdravi-v-oblastech-zasazenychpovodnemi-_7906_2778_1.html
28
Tiskové zprávy 2013: Úpravy úhradové vyhlášky pro rok 2013 ministr zdravotnictví odmítl.
Ministerstvo zdravotnictví ČR [online]. 26. 9. 2013 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/upravy-uhradove-vyhlasky-pro-rok-2013-ministr-zdravotnictviodmitl_8285_2778_1.html
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16 procent jednotek. Následoval kontext pojmenovaný krimi, pod který spadají soudy,
podvody apod., ten se objevil u 11 procent analyzovaných jednotek. Častým kontextem
byly také finance (10,5 procenta). Zprávy byly naopak jen zřídka rámovány alternativní
medicínou nebo vědou.
Tyto tři kontexty zabraly první tři příčky u poloviny zkoumaných médií.
Vybočuje z toho zdravotnické zpravodajství deníku Právo, jehož třetím nejčastějším
kontextem je prevence. Jiné pořadí kontextů má i Český rozhlas, po legislativě
následuje politika, prevence společně s krimi je třetím nejčastějším kontextem. Mírně
se odlišuje zpravodajství České televize, u kterého se do první trojky dostal taktéž
kontext prevence, patří mu ale druhé místo společně s kontextem krimi.
Pokud se podíváme na témata pohledem kontextů, pak například o nemocech a
zdravotních problémech média informovala nejčastěji v souvislosti s prevencí a
zdravotním stavem známých či veřejně činných osob. Kontextem prevence bylo
rámováno 17 procent témat o nemocech a zdravotních problémech, kontextem zdravotní
stav známých či veřejně činných osob bylo rámováno 12 procent jednotek. Prevence se
nejčastěji týkala nádorových onemocnění, zdravotní stav známých či veřejně činných
osob se ve většině případů týkal prezidenta Miloše Zemana. Zajímavé je, že kontext
novinky v léčbě rámovalo jen 5 procent zpráv o nemocech a zdravotních problémech.
Díky nově zveřejněným statistickým údajům se ve zpravodajství objevilo 5 procent
zpráv o nemocech.
Nejčastějším kontextem další skupiny témat, která je nazvaná veřejné
zdravotnictví, jsou finance (20 procent), legislativa (18 procent) a politika (14 procent).
Kontext finance se nejčastěji objevoval s tématem zdravotních pojišťoven a zdravotního
pojištění, kontext legislativa většinou rámoval zprávy o lécích a léčivech. Dominantou
kontextu politika bylo téma řízení zdravotnictví.
Ekonomická zdravotnická témata se ve zpravodajství nejčastěji objevovala
v kontextu legislativy, financí a krimi (především soudů). Legislativa nejčastěji
doprovázela zprávy o financování zdravotnictví a hospodaření nemocnic, kontext zvaný
krimi pak nejčastěji rámoval zprávy o financování zdravotnictví a nadstandardech.
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Specifickou skupinou témat jsou závislosti a návykové látky, tato témata se
nejčastěji objevovala v kontextu legislativy. Případ je to především kouření, jedním
z hlavních zdravotnických témat roku 2013 byl totiž návrh zákona o zákazu kouření
v restauracích a barech. Další častý kontext byla prevence, která taktéž dominovala u
cigaret. Zprávy o závislostech se do médií dostávaly také díky statistikám, které
představovaly třetí nejčastější kontext v této skupině.
Jakým kontextem byla rámována témata, která se ve zkoumaném obsahu
objevovala nejčastěji, je znázorněno v grafu 4.
Graf 4: Přehled a procentuální zastoupení tří nejčastějších kontextů, kterými byla
rámována nejčetněji zastoupená témata (údaje v %), n1 = 120, n2 = 111, n3 = 106, n4 =
100
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8.2.2.2. Souhrn VO1
Nejčastěji se analyzovaná média věnovala nemocem a zdravotním problémům,
které svou četností předčily skupinu témat veřejné zdravotnictví i ekonomiku a
financování zdravotnictví. Konkrétně se ale média nejčastěji věnovala financování
zdravotnictví a hospodaření nemocnic, teprve za tímto tématem byl celkový zdravotní
stav obyvatelstva, následovaly zdravotní pojišťovny a zdravotní pojištění a poté léky a

47
léčiva. Nejčastěji byla hlavní témata rámována kontextem legislativa, krimi a
financování.
Deník Mladá fronta Dnes nejčastěji psal o celkovém zdravotním stavu (většina
těchto zpráv byla v kontextu zdravotního stavu známé či veřejně činné osoby) a
následně o řízení zdravotnictví. Lidové noviny také nejvíce akcentovaly celkový
zdravotní stav s kontextem zdravotního stavu známé či veřejně činné osoby, poté se ale
nejvíce zajímaly o léky a léčiva a financování zdravotnictví a hospodaření nemocnic.
Hospodářské noviny vydaly nejvíce textů s hlavním tématem zdravotních pojišťoven,
druhým nejčastějším tématem Hospodářských novin bylo financování zdravotnictví a
hospodaření nemocnic. Podobně na tom bylo Právo, s tím rozdílem, že si financování
zdravotnictví se zdravotními pojišťovnami vyměnily první a druhé místo. Česká
televize se v Událostech také nejčastěji věnovala financování zdravotnictví, druhé místo
si ale rozdělila nádorová onemocnění a témata spojená s porodnictvím a gynekologií.
Zdravotnickým reportážím hlavních zpráv Českého rozhlasu Radiožurnál dominovala
infekční onemocnění následovaná řízením zdravotnictví.
Bohužel, podobný výzkum z českého prostředí podle dostupných informací
neexistuje, nelze tedy tyto výsledky porovnat s jinými. Zásadním sdělením ale je, že
pokud se česká média věnují zdravotnictví a medicíně, častěji píšou a vysílají o
konkrétních zdravotních problémech a zdravotním stavu české populace než o veřejném
zdravotnictví (o řízení, financování, zdravotních pojišťovnách atd.).

8.2.3. VO2: Jaké typy aktérů vystupovaly ve zpravodajství o
zdravotnictví?
V analyzovaných jednotkách vystupovalo hned několik typů aktérů, zvlášť byli
analyzováni aktéři, kteří vystupovali v hlavní roli, a zvlášť ti, kteří vystupovali ve
vedlejší roli. V roli hlavního aktéra nejčastěji vystupovali politici (ve 13 procentech
jednotek), dále lékaři (ve 12 procentech jednotek), ministerstvo zdravotnictví (v 10
procentech jednotek) a pacienti (v 9 procentech jednotek). Například profesní
organizace byly jako hlavní aktér uvedeny jen v 6 procentech analyzovaných jednotek,
akademické instituce jen ve 3 procentech a odborové organizace byly v roli hlavního
aktéra jen v 16 případech, což odpovídá necelému procentu.
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Politici, lékaři a ministerstvo vystupovali v hlavní pozici ve většině zkoumaných
médií. Jinak tomu ale bylo ve zdravotnických textech Hospodářských novin, kde na
prvním místě nejčastěji vystupovali politici, na druhém podnikatelé ve zdravotnictví a
farmaceutický průmysl společně se zdravotními pojišťovnami a až na třetím ministr
zdravotnictví. Jiné pořadí nejčastějších hlavních aktérů měly také Události České
televize, kde v této roli nejčastěji vystupovali pacienti. Následovali je lékaři a
nemocnice.
Ve většině případů (téměř 72 procent) byl hlavní aktér v textu přítomný, tedy
přímo citovaný.
Graf 5: Procentuální zastoupení jednotlivců v roli hlavního aktéra v jednotlivých
zkoumaných médiích (údaje v %), n1 = 1825, n2 = 352, n3 = 329, n4 = 188, n5 = 546, n6
= 322, n7 = 88
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Graf 6: Procentuální zastoupení vybraných institucí v roli hlavního aktéra
v jednotlivých zkoumaných médiích (údaje v %), n1 = 1825, n2 = 352, n3 = 329, n4 =
188, n5 = 546, n6 = 322, n7 = 88
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Jiné rozložení je v případě aktérů ve vedlejší roli, kde celkově nejčastěji
vystupují lékaři, jako druhý se nejčastěji objevuje ministr zdravotnictví a třetí
nejčastější jsou politici, za kterými je jen těsně ministerstvo zdravotnictví a profesní
organizace. Zajímavé je, že profesní organizace v roli vedlejšího aktéra vystupují daleko
častěji než v roli hlavního aktéra. Ani jako vedlejší aktéři ale nejsou úspěšné
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zdravotnické odbory, které vystupovaly jen v minimu textů. Dále je zajímavé, že
pacienti se častěji objevovali v roli hlavního aktéra než v roli vedlejšího.
V 30 procentech analyzovaných jednotek ale vedlejší aktér nebyl přítomen.
V článcích a reportážích, kde vedlejší aktér vystupoval, byl v 76 procentech aktivní,
tedy přímo citovaný.
Graf 7: Procentuální zastoupení jednotlivců v roli vedlejšího aktéra v jednotlivých
zkoumaných médiích (údaje v %, procenta se vypočítávají pouze z počtu jednotek, ve
kterých byl vedlejší aktér uveden), n1 = 1269, n2 = 233, n3 = 229, n4 = 101, n5 = 347, n6
= 291, n7 = 68
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Graf 8: Procentuální zastoupení vybraných institucí v roli vedlejšího aktéra
v jednotlivých zkoumaných médiích (údaje v %, procenta se vypočítávají pouze z
počtu jednotek, ve kterých byl vedlejší aktér uveden), n1 = 1269, n2 = 233, n3 = 229, n4
= 101, n5 = 347, n6 = 291, n7 = 68
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Pokud hlavní a vedlejší aktéry spojíme dohromady, můžeme zjistit, jaký typ
aktéra v referování o zdravotnictví vystupoval nejčastěji, tedy kdo byl v budování
mediální agendy nejúspěšnější. V roce 2013 se nejčastěji v médiích objevovali politici a
lékaři (shodně ve 21 procentech článků a reportáží), následně ministerstvo zdravotnictví
(v 18 procentech článků a reportáží). Pokud bychom však lékaře sečetli s nemocnicemi
a ministerstvo zdravotnictví s ministrem zdravotnictví, vyšlo by, že se ve zdravotnickém
zpravodajství nejčastěji objevovali lékaři s nemocnicemi (v 35 procentech článků a
reportáží), na druhém místě by bylo ministerstvo s ministrem (ve 33 procentech článků
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a reportáží) a teprve na třetím politici. Na druhé straně osy, tedy nejméně citovaní, se
ocitly odborové organizace, mezinárodní organizace a neziskové organizace a aktivisté.

8.2.3.1. Souhrn VO2
Druhou výzkumnou otázku zajímaly typy aktérů, které ve zpravodajství o
zdravotnictví vystupovaly. V roli hlavního aktéra to nejčastěji byli politici, kteří v době
svého vystupování v médiích neměli žádné angažmá na ministerstvu zdravotnictví.
Teprve poté následovali lékaři a až po nich ministerstvo zdravotnictví. V roli vedlejšího
aktéra v médiích nejčastěji vystupovali lékaři, následně ministr zdravotnictví a politici.
Pokud spojíme hlavní a vedlejší aktéry, celkově se v médiích nejčastěji objevovali
politici, za nimi lékaři a poté ministerstvo zdravotnictví, toto celkové pořadí kopíruje
pořadí četnosti výskytu aktérů v hlavní roli. Jak ale bylo popsáno výše, pokud se
celkový počet zmíněných lékařů sečte s nemocnicemi a ministerstvo zdravotnictví
s ministrem zdravotnictví, nejčastěji v médiích vystupují lékaři s nemocnicemi, poté
ministerstvo s ministrem a následně politici.
V Mladé frontě Dnes v roli hlavního aktéra nejčastěji vystupovali politici, v roli
vedlejšího lékaři. Celkově se v deníku nejčastěji objevovali lékaři a teprve poté politici.
Lidové noviny jako hlavního aktéra nejčastěji uváděly politika, vedlejšího ministra
zdravotnictví. Celkově ve zdravotnickém obsahu Lidových novin nejčastěji vystupovali
politici následovaní ministerstvem zdravotnictví. V Hospodářských novinách jako
hlavní aktér nejčastěji vystupovali politici a jako vedlejší ministr zdravotnictví.
Dohromady se noviny nejčastěji zmiňovaly o politicích a zdravotních pojišťovnách.
V Právu byli hlavním aktérem nejčastěji lékaři, vedlejším ministr zdravotnictví. Celkem
ale první místo patří lékařům, druhé politikům. Trochu jiné to bylo v případě Událostí
České televize, kde roli hlavního aktéra nejčastěji hráli pacienti, vedlejšího lékaři.
Celkem se v Událostech nejvíce objevovali lékaři a poté pacienti. V případě večerních
zpráv Českého rozhlasu hlavním aktérem nejčastěji bylo ministerstvo zdravotnictví
společně s politiky, vedlejším aktérem profesní organizace. Celkově v Českém rozhlase
nejčastěji vystupovalo ministerstvo a poté politici.
Z těchto závěrů vyplývá, že nejúspěšnější ve formování zdravotnické agendy
v českých médiích jsou politici, lékaři a ministerstvo zdravotnictví. Tento výsledek se
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dá porovnat se zmiňovaným výzkumem Andrey H. Tannerové a Daniely B.
Friedmanové (Tanner, Friedman, 2011). Z jejich obsahové analýzy vyplynulo, že
nejvíce informací pochází od vládních zdrojů a že naopak minimum pochází od
doktorů. V českém prostředí mají lékařské zdroje daleko lepší postavení. Platí však, že
nejvíce zdrojů pochází z vedení státu a vedení českého zdravotnictví. Lepší postavení ve
zprávách o zdravotnictví mají podle zmiňované studie ve Spojených státech akademici a
výzkumníci. Zatímco tato skupina byla podle Tannerové a Friedmanové citována v 19
procentech článků, v českém případě byli vědci zmíněni jen v 5 procentech článků a
reportáží.

8.2.4. VO3: Jací aktéři vystupovali ve zpravodajství o
zdravotnictví?
Tato výzkumná otázka se ptala na konkrétní jména a názvy aktérů. Stejně jako
v předešlém případě se zvlášť zhodnotili aktéři v hlavní roli a zvlášť aktéři ve vedlejší
roli. Následně se porovnali.
Jak vyplynulo z odpovědi na VO2, nejčastěji v roli hlavního aktéra vystupovali
politici, lékaři a ministerstvo zdravotnictví. V případě politiků se nejvíce skloňovalo
jméno prezidenta Miloše Zemana. Za ministerstvo zdravotnictví v roli hlavního aktéra
nejčastěji promlouval Státní zdravotní ústav a náměstek ministra zdravotnictví Martin
Plíšek. U pojišťoven dominovala Všeobecná zdravotní pojišťovna, která se objevila
v 82 procentech textů, ve kterých zdravotní pojišťovna vystupovala jako hlavní aktér.
Co se týká nemocnic, nejčastěji v roli hlavního aktéra vystupovala krajská či obecní
nemocnice.
Nejvíce se v pozici hlavního aktéra objevovala Všeobecná zdravotní pojišťovna
(v 7 procentech analyzovaných jednotek), ministr zdravotnictví a následně poslanec
TOP 09 Leoš Heger (ve 4,5 procentech) a prezident Miloš Zeman (ve 4 procentech).
Dále se často objevoval ministr zdravotnictví Martin Holcát a Česká lékařská komora.
Jak bylo řečeno výše, ve většině případů byl hlavní aktér v textu přímo citovaný.
Nejčastěji se v roli nepřítomného hlavního aktéra vyskytoval prezident Miloš Zeman,
kontextem těchto zpráv byl především jeho zdravotní stav. V tomto případě se o něm
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pouze mluvilo ve třetí osobě, citovaní byli vedlejší aktéři (nejčastěji ministr
zdravotnictví a šéf prezidentova lékařského konzilia Martin Holcát).
Co se týká aktérů ve vedlejší roli, nejčastěji tak vystupovali lékaři, ministr
zdravotnictví a politici, za kterými je jen těsně ministerstvo zdravotnictví a profesní
organizace. Z profesních organizací dostala největší prostor Česká lékařská komora.
Zajímavé je, že za ministerstvo zdravotnictví v této kategorii nejčastěji hovořila tehdejší
tisková mluvčí ministerstva Viktorie Plívová. Pokud se zaměříme na poskytovatele
zdravotních služeb a působiště lékařů, významu v této kategorii nabývá Protonové
centrum. To ale v polovině případů vystupuje jako nezúčastněný aktér. Co se týká
pojišťoven, opět v četnosti výskytu dominuje Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Nejčastěji v roli vedlejšího aktéra vystupoval Leoš Heger (v 5 procentech
analyzovaných jednotek), poté Všeobecná zdravotní pojišťovna (ve 4 procentech),
Martin Holcát (v 3,5 procentech) a někdejší mluvčí ministerstva zdravotnictví Viktorie
Plívová (ve 2 procentech). Status nezúčastněného vedlejšího aktéra měly nejčastěji
nemocnice (především již zmiňované Protonové centrum) a ministr zdravotnictví.
Pokud hlavní a vedlejší aktéry spojíme dohromady, nejvíce média v roce 2013
skloňovala Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, která se v roli hlavního nebo vedlejšího
autora ocitla ve zkoumaném obsahu 200krát, tedy v 11 procentech zkoumaných textů.
(Pokud vezmeme v úvahu, že ve 21 případech bylo v textu zmíněno více pojišťoven,
vyskytla se Všeobecná zdravotní pojišťovna v médiích více než 200krát). Druhé místo
patří Leoši Hegerovi, třetí Martinu Holcátovi. Více o četnosti výskytů aktérů v grafu 9 a
10.
Pokud se podíváme pouze na poskytovatele zdravotních služeb, nejčastěji se
v roce 2013 v médiích objevovaly krajské či obecní nemocnice, a to v necelých 5
procentech případů. Mimo těchto nemocnic plnilo roli hlavního nebo vedlejšího aktéra
nejčastěji Protonové centrum, které bylo takto uvedeno téměř ve 3 procentech textů.
Dále se nejčastěji hovořilo o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a o Institutu
klinické a experimentální medicíny (IKEM). Pokud sečteme všechny fakultní
nemocnice, v roli hlavního nebo vedlejšího autora vystupovaly 115krát, tedy v 6
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procentech textů, byly tak úspěšnější než obecní a krajské nemocnice (4 procenta) a
lázeňská zařízení (3 procenta).
Graf 9: Nejčastější aktéři mezi jednotlivci ve zpravodajství o zdravotnictví (údaje v %,
vybraní jsou pouze ti aktéři, kteří svou četností výskytu přesáhli 3 %) 100 % = 1825
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Graf 10: Nejčastější aktéři mezi institucemi ve zpravodajství o zdravotnictví (údaje v %,
vybraní jsou pouze ti aktéři, kteří svou četností výskytu přesáhli 3 %) 100 % = 1825
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8.2.4.1. Souhrn VO3
Třetí výzkumnou otázku zajímala konkrétní jména aktérů. Nejčastěji se ve
zdravotnickém obsahu zkoumaných médií objevovala Všeobecná zdravotní pojišťovna
a následně Leoš Heger. V případě Mladé fronty Dnes to byla také Všeobecná zdravotní
pojišťovna následovaná Leošem Hegerem, to platí i pro Lidové a Hospodářské noviny a
Právo. Česká televize dávala nejvíce prostoru Leoši Hegerovi a teprve poté Všeobecné
zdravotní pojišťovně. Výrazně se odlišuje Český rozhlas, který nejvíce prostoru věnoval
Martinu Holcátovi, následně České lékařské komoře a náměstkovi ministra
zdravotnictví Ferdinandu Polákovi.

8.2.5. VO4: Kdo nebo co je u zpravodajství o zdravotnictví uveden
jako autor?
Z hlediska autorství byla většina analyzovaných textů (80 procent) podepsána
redaktorem daného média. Tisková agentura, v našem případě Česká tisková kancelář29,
byla podepsána jen pod 8 procenty článků, podpis ve tvaru redaktor + ČTK patřil jen
2,5 procenta textům. Nejvíce článků podepsaných ČTK se v roce 2013 objevilo
v Lidových novinách, konkrétně to bylo 61 textů, což odpovídá téměř 19 procentům
článků publikovaných v Lidových novinách. Ve zkoumaném vzorku se ale objevovaly i
texty, u kterých jejich autor nebyl uveden. Konkrétně se to týkalo 6 procent textů,
polovinu z nich měly na svých stránkách Hospodářské noviny. U všech těchto textů ale
platí, že mají do 150 znaků. Jednalo se tedy o krátké a kusé informace zařazené většinou
v rubrikách krátce. Autorství se těžko určovalo u zpráv, které vysílal rozhlas a televize,
u všech se tedy počítalo s tím, že jsou výsledkem redakční práce.
Zvláštní pozornost byla věnována názorovým materiálům, u kterých platí, že
jejich autorem nebývají pouze redaktoři, ale i externí autoři nebo zástupci různých
organizací. Přesně pod polovinou zkoumaných publicistických textů byl podepsán
někdo jiný než redaktor dané redakce. Nejčastěji to byli zástupci ministerstva
zdravotnictví, bývalí ministři zdravotnictví (v tomto případě především Leoš Heger) a
lékaři nebo zástupci profesních organizací. Externí autoři byli pod komentáři nejčastěji
podepsaní v případě deníku Právo (týkalo se to 85 procent zdravotnických
publicistických textů v Právu). V tomto případě se nedá říct, kdo byl nejčastějším
29

Jiná tisková agentura jako autor jednotek zkoumaných médií uvedena nebyla.
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autorem těchto textů, podepsaní pod nimi totiž byli jak lékaři, náměstci ministra,
politici, tak představitelé profesních organizací. Nikdo z nich počtem svých komentářů
na stranách deníku Právo nevybočoval.
Naopak nejčastěji byly zdravotnické komentáře podepsány členem redakce
v případě Lidových novin (týkalo se to 61 procent zdravotnických publicistických textů
deníku). Například redaktoři Práva publikovali vlastní publicistický text na stranách
svého deníku za celý rok pouze dvakrát.

8.2.5.1. Souhrn VO4
Čtvrtá výzkumná otázka se ptala na autorství zkoumaných jednotek. Čtyři pětiny
analyzovaných textů byly podepsány redaktorem daného média. ČTK byla podepsána
jen pod 8 procenty článků. Pokud se podíváme na konkrétní média, poměrově k počtu
vydaných článků vyšlo nejvíce redakčních textů v Mladé frontě Dnes, naopak nejméně
v Hospodářských novinách. V případě Českého rozhlasu a České televize bylo
usuzováno, že všechny vysílané reportáže jsou redakční.
Tento závěr potvrzuje výsledek výzkumu Andrey H. Tannerové a Daniely B.
Friedmanové (Tanner, Friedman, 2011), který taktéž došel k tomu, že autorem většiny
zdravotnických zpráv jsou redaktoři. Z tohoto závěru se dá usuzovat, že média
přistupují k tvorbě obsahu v případě zdravotnických témat tvůrčím způsobem a že
pouze neopisují zprávy tiskové agentury.

8.2.6. VO5: Jaký podíl zdrojů zaujímají ostatní média?
Pozornost byla věnována také četnosti odkazů na jiná média, celkem
analyzovaná média ve zdravotnických článcích a reportážích odkazovala devadesátkrát,
odkaz se tedy objevil v 5 procentech článků a reportáží. Nejčastějším citovaným
médiem byla Česká televize, na kterou odkazovalo 20 textů. Shodně po 10 odkazech má
zpravodajský server iDnes.cz a zahraniční zpravodajské zdroje. Překvapivě se třikrát
v odkazech objevil internetový magazín Petra Hájka Protiproud.cz, a to v souvislosti
s činem Angeliny Jolie, a dvakrát bulvární deník Blesk. V jednom případě média
odkazovala na Literární noviny. Specializovaná a odborná zdravotnická média nebyla
v intermediální agendě tak úspěšná, například Zdravotnické noviny necitoval žádný
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zkoumaný text, dvakrát se objevil odkaz na časopis České lékařské komory Tempus
Medicorum, jednou na specializovaný portál OZdravotnictvi.cz.
Nejvíce odkazů bylo v Lidových novinách, a to 28. Vyjádřeno poměrově 8,5
procenta článků Lidových novin obsahovalo odkaz na jiné médium. Naopak nejméně ve
zdravotnických tématech na jiná média odkazovala Česká televize, jen 1,2 procenta
analyzovaných reportáží obsahovala odkaz na jiné médium. Jak odkazovala zkoumaná
média je podrobněji popsáno v grafu 11 a 12.
Graf 11: Procentuální zastoupení jednotek s odkazem na jiné médium v jednotlivých
zkoumaných médiích (údaje v %), n1 = 1825, n2 = 329, n3 = 352, n4 = 188, n5 = 88, n6 =
546, n7 = 322
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Graf 12: Procentuální zastoupení odkazů na dané médium v analyzovaných jednotkách
(údaje v %, procenta se počítají z celkového počtu jednotek, které obsahují odkaz;
zastoupeny jsou pouze ta média, která v četnosti výskytu odkazů přesáhla 5 %) 100 % =
90
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8.2.6.1. Souhrn VO5
Tato výzkumná otázka se zaměřovala na intermediální agendu. Obsahovou
analýzou se zjistilo, že na jiná média odkazovalo jen pět procent textů, nejčastěji se
odkazovalo na Českou televizi. Naopak téměř vůbec se neobjevovaly odkazy na
specializovaná zdravotnická média. Nejvíce jiná média zmiňovaly Lidové noviny.
Z tohoto závěru plyne, že česká média v souvislosti se zdravotnictvím jen málo
odkazují na obsah, který se objevil v jiném médiu. Neznamená to však, že se česká
média konkurencí neinspirují. Vliv intermediální agendy na tvorbu zpráv lze lépe zjistit
z rozhovorů s novináři. Jen málo jich totiž ve své výsledné práci přizná, že informace,
která stála na počátku článku či reportáže, pochází od konkurence.

8.2.7. VO6: Do jaké míry byly zastoupeny rámce osobních
příběhů?
Součástí analýzy byla také přítomnost osobního příběhu. Celkově osobní příběh
obsahovalo 15 procent všech textů. Největší prostor zkušenostem pacientů věnovala
Česká televize, 41 procent zdravotnických reportáží v Událostech obsahovalo osobní
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příběh. Dále se příběhy nejčastěji objevovaly v Mladé frontě Dnes, a to v 13 procentech
textů. Naopak nejméně příběhy nacházely místo v Hospodářských novinách.
Přítomnost lidského příběhu se dá spojit s aktérem zpráv nazvaným
občan/pacient. Vzhledem k tomu, že v analyzovaných článcích takto definované
subjekty vystupovaly více v roli hlavního aktéra než v roli vedlejšího aktéra, dá se
usuzovat, že pokud zpráva obsahovala pacientský příběh, byla zpráva na tomto příběhu
postavena.
Lidské příběhy byly nejčastěji součástí textů, které se věnovaly nemocem a
zdravotním problémům. Úplně nejčastěji jimi byly doplněny texty o nádorových
onemocněních. Podrobněji o osobních příbězích pacientů v grafu 13.
Graf 13: Procentuální zastoupení jednotek s osobním příběhem v jednotlivých médiích
(údaje v %), n1 = 1825, n2 = 322, n3 = 233, n4 = 88, n5 = 546, n6 = 329, n7 = 188
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8.2.7.1. Souhrn VO6
Poslední výzkumná otázka se ptala na četnost osobních příběhů – obsahovalo je
15 procent textů. Nejčastěji se lidské příběhy objevovaly ve zpravodajství České
televize, naopak téměř vůbec je nevyužívaly Hospodářské noviny. Jak už bylo zmíněno
výše, lidské příběhy byly nejčastěji součástí textů, které se věnovaly nemocem a
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zdravotním problémům. Úplně nejčastěji jimi byly doplněny texty o nádorových
onemocněních.
Počet osobních příběhů ve zpravodajství o zdravotnictví není příliš vysoký,
rozhodně ale není zanedbatelný. V případě České televize by se dalo říct, že osobní
zkušenost pacientů či občanů patří k základním parametrům reportáže.

8.2.8. Souhrn výsledků obsahové analýzy
Cílem obsahové analýzy bylo popsat, jak se česká zpravodajská média v roce
2013 věnovala zdravotnictví, zdraví a medicíně. Z této analýzy bohužel nelze vyčíst, jak
si zdravotnictví stojí v porovnání s jinými tématy, které se objevují v českých médiích,
tedy jestli je tento obor akcentovaný více, nebo méně. Zjištěné výsledky nelze porovnat
ani s jinými lety, protože žádná podobná analýza zatím neexistuje. I tak výzkum přinesl
zajímavé výsledky.
Na základě výsledků kvantitativní obsahové analýzy se dá říct, že pokud se
česká média v roce 2013 věnovala zdraví a zdravotnictví, šlo především o nemoci a
zdravotní problémy, následně o veřejné zdravotnictví, tedy o řízení rezortu, financování,
zdravotní pojišťovny atd. Co se ale týče konkrétních témat, nejčastěji se média věnovala
financování zdravotnictví, celkovému zdravotnímu stavu osob a populace a
zdravotnímu pojištění a pojišťovnám.
Za subjekty, které v roce 2013 nejvíce zasahovaly do budování mediální agendy,
se dají označit politici, lékaři a ministerstvo zdravotnictví, a to proto, že se tyto subjekty
nejčastěji objevovaly v roli hlavních a vedlejších aktérů. Podobný výsledek se dal
očekávat, první, druhá i třetí skupina totiž patří k základním a nejdůležitějším aktérům
tohoto oboru. Za aktéra, který formuje zpravodajství o zdravotnictví nejvíce, se dá
označit Všeobecná zdravotní pojišťovna, která docílila největší četnosti zmínek. Nutno
podotknout, že tato pojišťovna je největší v České republice a mezi její klienty patří šest
milionů českých obyvatel.30 Svým způsobem tak zastupuje většinu české populace.
Dále ve zdravotnických textech často vystupoval Leoš Heger, důvodem je to, že větší

30

O nás. Všeobecná zdravotní pojišťovna [online]. 2014 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z:
http://www.vzp.cz/o-nas
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část roku stál v čele ministerstva zdravotnictví, takže byl logickým hybatelem událostí v
tomto oboru.
Možná trochu překvapivé je, že v počtu zmínek nedominovala žádná nemocnice
či zdravotnické zařízení. To však může značit, že čeští novináři nestraní předem
vybranému subjektu, ale že do zpravodajství mají s velkou pravděpodobností všichni
poskytovatelé zdravotní péče přístup stejný. To, že se v roce 2013 více mluvilo o
Protonovém centru nebo o některých lázeňských zařízeních, vyplývá z událostí, které
v daném roce hýbaly zdravotnictvím (viz kapitola 8.2 Výsledky kvantitativní obsahové
analýzy).
Za významného hybatele zdravotnických zpráv se dají dále označit občané a
pacienti, v některých případech se zpráva či reportáž bez jejich příběhu nebo popisu
zkušenosti neobešla. To je případ především České televize.
Obecně se dá říct, že výsledky odpovídaly povaze daného média. Zatímco lidské
příběhy dominovaly v České televizi, v Hospodářských novinách, které jsou zaměřeny
spíše ekonomicky, uplatnění moc nenacházely. Také frekvence a četnost témat
odpovídala charakteristickým rysům zkoumaných médií, například v Hospodářských
novinách se více než v jiných médiích objevovala především témata spojená
s ekonomikou a financováním zdravotnictví.
Optimistické je, že autorem většiny analyzovaných textů byli redaktoři. Značí to,
že k tvorbě zpráv o zdravotnictví se v českých zpravodajských médiích přistupuje
autorským způsobem, to znamená, že se neopisují tiskové zprávy nebo agenturní
zpravodajství. Z výsledků vyplývá, že ČTK hraje roli v budování mediální agendy, ale
ne tak silnou.
Stejně tak pravděpodobně nemá velkou sílu intermediální agenda, analyzované
texty totiž na jiná média odkazovaly jen v minimu případů. Možná trochu překvapující
je, že se více než na specializovaná nebo odborná média odkazovalo na konkurenci,
tedy na jiná zpravodajská média.
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Zarážející může být, že Český rozhlas ve své hlavní zpravodajské relaci vysílal
v roce 2013 nejméně zdravotnických materiálů ze všech zkoumaných médií. Důvodem
může být to, že na rozdíl od jiných redakcí není v redakci Českého rozhlasu
Radiožurnál novinář, který by se zdravotnictví věnoval soustavně.
Více tyto domněnky může vysvětlit analýza strukturovaných rozhovorů
s novináři, která má za cíl popsat práci zdravotního novináře. Některé aspekty
(například vliv odborných médií nebo České tiskové kanceláře) tak může osvětlit lépe
než kvantitativní analýza obsahu.

8.3.

Výsledky rozhovorů s novináři, kteří se věnují

zdravotnictví
Celkem bylo analyzováno osm rozhovorů s novináři. Všechny rozhovory byly
vedeny osobně a trvaly od 30 do 60 minut. Otázky se odvíjely od výzkumných témat a
výše zmíněných podtémat. Podtémata se někdy musela měnit, a to v závislosti na typu
média, pro které zpovídaný novinář v dané chvíli pracoval. Pro příklad, zpravodaji
České tiskové kanceláře nebyla položena otázka, jaký vliv mají na jeho práci zprávy
z ČTK.
Protože byly rozhovory vedeny anonymně, nebyli novináři konfrontováni
s výsledky obsahové analýzy. Aby se nedalo odvodit, kdo se výzkumu zúčastnil, není u
novinářů uvedeno ani to, pro jaké médium pracuje či pracoval.

8.3.1. Popis souboru
Jak bylo popsáno výše (kapitola 8.1.2.2. Výběr respondentů), s žádostí o účast
ve výzkumu bylo osloveno dvanáct novinářů napříč různými médii. Na tuto žádost
odpovědělo deset oslovených osob, rozhovor se nakonec uskutečnil s osmi z nich.
Rozmanitost typů médií zůstala, stejně tak jsou v konečném souboru zastoupeni lidé,
kteří se v médiích v době rozhovoru nepohybovali. Zastoupení mužů a žen zůstalo
stejné, 25 procent zpovídaných osob tvořili muži. Ve zpovídaném souboru jsou
zastoupeny osoby, které spadají do domácí redakce daných médií, v jednom případě
zpovídaný redaktor spadal do ekonomické redakce, v rámci které se věnuje
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zdravotnictví. Rozhovory byly vedeny pouze s redaktory, editoři nebo šéfredaktoři
v souboru zastoupeni nebyli.
Většina zpovídaných osob se profesně věnuje pouze zdravotnictví, pokud
novináři zpracovávají i jiné obory, nejčastěji uváděli sociální tematiku. Většina
redaktorů měla také zkušenost s jinými typy médií, uměla tak porovnat práci redaktora
v deníku, televizi nebo v týdeníku. Dále většina zpovídaných novinářů uváděla, že se
zdravotnictví věnuje dlouhodobě (tzn. pět a více let), jen minimum z nich ale má
s českým zdravotnictvím osobní zkušenost – jen jeden respondent uvedl, že dříve
působil jako zdravotnický pracovník, ve zkoumaném vzorku byl tento respondent
výjimkou).

8.3.2. Téma č. 1: Vznik zdravotních/zdravotnických témat
Jak už z názvu vyplývá, toto výzkumné téma se zaměřuje na to, kde novináři
berou podněty ke své práci. Tázaným novinářům proto byly kladeny otázky typu „Jak
vznikají témata?“ nebo „Kde se inspirujete pro své příspěvky?“. Pokud sami nezačali
mluvit o některých sledovaných kategoriích, byla jim na ně položena otázka zvlášť. Pro
příklad, pokud se ve své odpovědi nezmínili o sledování jiných médií, následovala
otázka „Sledujete při své práci jiná média?“. Kromě samotného vzniku zdravotních či
zdravotnických témat se toto výzkumné téma dále zabývalo otázkou, jaké parametry
musí téma mít, aby bylo v redakčním procesu schvalování témat úspěšné. Proto je
součástí této kategorie také schvalování témat.
Na základě získaných popisů, jak vznikají témata a jakými podněty se nechávají
novináři inspirovat, lze novináře, kteří se věnují zdravotnictví, rozdělit do několika
skupin:
Skupina č. 1: honím se za exkluzivitou. Tento typ zdravotního novináře
nevystačí s denní agendou hráčů, kteří spadají do českého zdravotnictví, nestačí jim
zprávy České tiskové kanceláře, ani tiskové zprávy či pozvánky na tiskové konference.
Pro tento typ novináře není důležité ani to, o čem píší nebo vysílají ostatní média.
Důležité pro ně totiž je přinést informaci, kterou žádné jiné médium zatím nemá. Ze
získaných informací z rozhovorů vyplynulo, že takový novinář například často jako
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nezúčastněný pozorovatel chodí na odborné semináře a konference, kde se snaží
zachytit téma, které se do agendy médií ještě nedostalo. Další možností je často se
setkávat s lidmi z oboru zdravotnictví, například s lidmi z ministerstva, kteří podle
novinářů většinou vědí, jaká informace by se danému novináři, potažmo danému médiu
hodila. Tento typ novináře se také neustále zúčastněných osob ptá, v jaké fázi jsou již
oznámené záměry, například tvorba nového zákona. Případně se vrací k záležitostem,
které by už měly fungovat, a ptá se, jestli skutečně fungují. Dále tito novináři přiznávají,
že někdy získají zajímavou informaci během práce na jiném tématu, například během
rozhovoru, který je ale veden na jiné téma a za jiným účelem. V takovém případě si tuto
novou informaci novinář nechá a rozpracuje v novém příspěvku. Novináři tuto práci
popsali takto:31
„Zachytila jsem třeba zmínku, že nějaký zákon půjde do připomínkového řízení.
Pro mě to znamenalo získat ho, projít si ho a napsat o něm. Nebo se nějaká
asociace zmínila o tom, že tvoří etický kodex, tak jsem ho po nich chtěla.“
(novinář č. 2)
„Hlídám si instituce, které mám na starosti, třeba ministerstvu zdravotnictví
posílám každý týden několik dotazů. Dále sleduji například odborné komory
nebo SÚKL, téma se snažím najít na základě toho, co vím, že už se v těchto
organizacích řešilo. Nebo se vracím k věcem, které jsme už sledovali, aby nám
něco neuteklo.“ (novinář č. 5)
Skupina č. 2: mám síť informátorů, kteří mě zásobují. Tato skupina novinářů
stejně jako předchozí dává přednost novým a exkluzivním informacím. Výše popsaná
tvorba témat patří spíš k aktivnímu způsobu práce, novináři při ní totiž exkluzivní
informace aktivně vyhledávají. Existuje ale i pasivní verze tohoto stylu práce, v tomto
případě se jedná o proces, kdy je exkluzivita novináři nabídnuta a dodána. Novináři,
kterým je tento styl práce blízký, ale zdůrazňují, že podobné podněty mohou brát pouze
od zdrojů, kterým důvěřují a o kterých vědí, že si nevymýšlí (o důvěryhodnosti zdroje
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Zajímavé je se podívat, z jakého důvodu někteří novináři exkluzivitu ve své práci nepoužívají.
Z vedených rozhovorů vyplynulo, že většina novinářů exkluzivní informace vítá, jeden z nich se jim ale
vyhýbá. Jako důvod uvedl, že se po zveřejnění taková informace týden vyvrací a uvádí na pravou míru.
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více v kapitole 8.3.3.1 Výběr aktérů a dalších zdrojů zpráv). Novináři k tomuto stylu
práce například řekli:
„Za ty roky znám spoustu lidí, kteří jsou z okruhu zdravotnictví a kteří mi dávají
tipy, které později zpracuji. Jsou to lidé z pojišťoven, nemocnic, ale i
z politických kruhů.“(novinář č. 7)
„Jednu dobu byl mým největším zdrojem ředitel kabinetu ministra zdravotnictví.
Vždy uměl zavolat s tématem, které se hodilo přesně mně. Dokázal témata
filtrovat a cíleně je nabízet. Téma ale pouze nadhodil, já k tomu dohledávala
další informace. Nebylo to PR ministerstva, ale PR rezortu jako takového.“
(novinář č. 2)
„Vzhledem k tomu, že zdravotnictví dělám už delší dobu, lidé z oboru mě znají a
sami mi volají. S některými lidmi a organizacemi jsem v neustálém kontaktu,
někdy mě kontaktují i několikrát denně. Jsou mým nejčastějším zdrojem zpráv.
Samozřejmě, že ne všechno se hodí.“ (novinář č. 3)
Skupina č. 3: témata tvoří denní události. Tento typ novinářů považuje za
důležité, aby pokryl aktuální dění. Věnují se tedy zprávám, které se nedají předpovídat a
většinou se na ně nedá ani připravit. Kromě toho se pravidelně účastní tiskových
konferencí ke zdravotnictví, o kterých následně referují. Většina těchto novinářů
současně upozorňuje na to, že v redakcích nebývá čas pokrýt vše, co se děje. Pro
pokrytí událostí, které se dějí od novináře daleko nebo jejich průběh novinář nestihne,
redaktoři často používají zaslané tiskové zprávy, zprávy České tiskové kanceláře nebo v
redakci sledují přímý přenos v televizi. Tento styl práce popsali novináři následovně:
„Když je tiskovka, musím ji zpracovat. I kdyby jich bylo šest za den. Některé
zpracuji sám, jiné z ČTK nebo z toho, co pošlou její organizátoři. Vychází to
z konkurenčního boje novin. Pokud by bylo něco zajímavé, měla by to
konkurence, ale já ne, byl by to problém.“ (novinář č. 4)
„Zavalují mě události. Snažím se chodit na všechny tiskovky, které jsou a jsou
relevantní. Občas to bývá tak, že přijdu na první, popadnu materiály a naberu
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rozhovor, na druhou dobíhám v průběhu, něco si poslechnu, vezmu materiály a
dobíhám na třetí, kam přiběhnu až na jejím konci.“ (novinář č. 8)
Skupina č. 4: vycházím z podkladů PR agentur. Tento typ redaktorů
pravidelně prochází emailovou poštu a nechá se inspirovat tiskovými zprávami, které
chodí od PR agentur. Zatímco výše popsaní novináři tvrdí, že většinu takových zpráv
ihned mažou a nechají se jimi inspirovat jen v minimu případů, tato skupina novinářů
z nich vychází často. Upozorňují však na to, že to lze dělat pouze v případě, že se
nejedná o reklamu na nějaký druh produktu nebo služby. Dále doplňují, že některé
informace z takovýchto zdrojů je potřeba si ověřit nebo doplnit o další citaci odborníka.
Vysvětlují to následovně:
„Zásobují mě PR agentury, které jsou schopny připravit materiál tak, že ho
můžu vzít a překlopit do novin. Vezmou si nějaký problém, zavolají odborníky,
udělají k němu statistiku a kompletně zpracují článek. Pokud to novinář překlopí
do novin, neudělá chybu, protože to jsou ověřené a autorizované informace. Já
to ale beru jako základ informace, po které jdu dál sám.“ (novinář č. 4)
„Některé jejich zprávy jsou tak dobré, že se dají jen upravit a publikovat. Takové
zprávy využívám o víkendech, kdy se toho ve zpravodajství děje málo. Když to
není úplně dobré, dopracuji to sama, zavolám třeba nějakému odborníkovi, aby
mi informaci potvrdil. Někdy se tak ukáže, že je to lobbing.“ (novinář č. 8)
Skupina č. 5: vycházím z toho, co zpracovala jiná média. Poslední skupina
novinářů pozorně sleduje, co se v souvislosti se zdravotnictvím píše nebo vysílá
v jiných médiích. Informace si od konkurence přebere a zpracuje po svém. Tento styl
práce ale podle reakcí novinářů nikdy nepřevažuje, je to jen jeden z mnoha aspektů
redakčních rutin. Novináři k tomu řekli následující:
„Pokud se v jiných médiích objeví něco, co je pro mě zajímavé, beru to jako
podklad pro vlastní práci. Většinou mě k tomu napadne ještě jiná souvislost.
Pokud narazím na téma, o kterém vím, že by zajímalo naše publikum, udělám ho
autorsky.“ (novinář č. 1)
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„Každý den pročtu všechna média, speciálně hledám zdravotnictví. Občas v nich
bývají dobré tipy na články. Je ale slušnost, že pokud na něco upozorní první,
uvedeme je jako zdroj.“ (novinář č. 8)
Je důležité upozornit, že novináře nelze do skupin striktně rozdělit. („Snažím se
najít rovnováhu mezi exkluzivitou, zajímavostí a pokrytím denních zpráv.“ novinář č. 3)
Ve většině případů neplatí, že jedna osoba patří pouze do jedné skupiny, často
kombinuje dvě nebo i tři. Ze získaných odpovědí lze ale odvodit, že styl práce každého
novináře se vždy kloní k jedné z popsaných skupin, nejméně se pak kloní k posledním
dvěma jmenovaným. Ve smyslu vzniku témat a k jaké skupině bude novinář více
náležet, často nezáleží na osobě novináře. Zatímco někteří respondenti jsou podle svých
slov „nuceni“ k získávání exkluzivních informací, po jiných editoři nebo šéfredaktoři
chtějí spíš to, aby jejich práce pokryla denní zpravodajství či aby zpracovali vše, co má
konkurence.

8.3.2.1. Užívání jiných médií a ČTK
Jedním z cílů této práce je popsat, jak ve zpravodajství o českém zdravotnictví
funguje intermediální agenda. Z tohoto důvodu byla novinářům kladena otázka, jestli
sledují jiná média a jestli na ně při tvorbě témat mají nějaký vliv. Kromě jiných
zpravodajských médií byla pozornost zvlášť věnována odborným médiím a České
tiskové kanceláři.
Z rozhovorů vyplynulo, že novináři sledování ostatních médií berou jako součást
každodenní práce, kromě samotných médií používají monitoring a internetové
vyhledavače, jen malá část je ale bere jako informační zdroj. Motivy sledování práce
konkurence jsou různé, shrnout se dají následujícím způsobem:
Motiv č. 1: inspiruji se. Jak již bylo naznačeno, někteří pracovníci médií
konkurenci sledují a vychází z ní při své práci. Často si od konkurence vezmou jen
základní informaci, kterou rozvinou pomocí vlastní žurnalistické práce. To se týká i
zpráv z ČTK, které také slouží jako základ pro další práci. Někteří novináři od
konkurence ale berou pouze témata, která dokážou posunout do nových významů.
Pokud téma nelze rámovat jinak, nevěnují se mu, protože nechtějí opisovat.
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Motiv č. 2: je to konkurence a co už má, tomu se nevěnuji. Tato skupina
novinářů sleduje jiná média jen proto, aby nepsala nebo netočila o tom, co už dělali jiní.
Jako konkurenci někteří berou i ČTK, kterou odebírají téměř všechny redakce.
V momentě, kdy zprávu vydá tisková agentura a mohou si ji přečíst všichni novináři v
zemi, nemá pro novináře, kteří chtějí přinášet nové zprávy, smysl se podnětu věnovat.
V tomto případě někteří respondenti kritizovali „stádnost“ českých médií, která nastává
v momentě, kdy veškerá média automaticky přebírají nějakou zprávu.
Motiv č. 4: udržuji se tak v obraze. To platí zejména pro ČTK a odborná
média. Pokud je novináři nevyužívají ke své práci, čas od času je prochází především
proto, aby jim něco neuniklo. U odborných médií nebo vědeckých studií je podle
novinářů problém v tom, že je kvůli velké odbornosti do vlastních příspěvků nemohou
použít.
Motiv č. 5: je to konkurence a sleduji, co udělali jinak. Někteří novináři
sledují práci kolegů z jiných redakcí proto, aby svou práci s jejich porovnali. Děje se tak
především tehdy, když se na jedné události setká více novinářů z různých médií. Tvůrci
zpráv si tak chtějí potvrdit, jestli měli ve svém příspěvku všechno důležité nebo jestli se
jim podařilo přinést něco navíc.
Motiv č. 6: používám je k rešerši. Posledním motivem ke sledování jiných
médií je hledání veškerých informací k danému tématu. Tito novináři si před tím, než
začnou pracovat na daném tématu, pomocí monitoringu zjistí, co vše už k němu bylo
publikováno. Pokud publikované informace nebyly vyvráceny, použijí je při své práci.
Pokud se podíváme zvlášť na odborná média, novináři k nim většinou uváděli,
že na jejich důkladné čtení nemají čas. Přiznali, že některá z nich sledují, že se občas
nechají inspirovat nějakou zprávou, ale zároveň dodali, že jejich obsah je natolik
odborný, že by ho laické publikum nepochopilo. Úspěšnější v intermediální agendě
nebyla ani ČTK, kterou novináři podle svých slov používají jen tehdy, když nestihnou
nějakou důležitou tiskovou konferenci nebo jednání vlády či parlamentu, která se týkají
zdravotnictví. Osobám citovaným v ČTK pak někteří novináři sami volají, aby
neopisovali agenturní zpravodajství. Obecně z rozhovorů vyplynulo, že ČTK sledují
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v redakci spíš editoři, zatímco si novináři hledají vlastní témata nebo chodí po
konferencích.
Zvláštní postavení má zpravodajský kanál České televize (ČT24). Někteří
novináři využívají především jeho živé vysílání některých tiskových konferencí a
briefingů.

8.3.2.2. Užitečnost tiskových konferencí
Každý z dotazovaných novinářů vnímá tiskové konference jednotlivých hráčů
v oblasti zdravotnictví jinak. Zatímco pro některé je to hlavní podstata práce, jiní se jim
vyhýbají. Neužitečné jsou zejména pro ty, kteří si potrpí na exkluzivní informace,
tisková konference je totiž určena celé novinářské obci, o exkluzivitě tedy nemůže být
řeč. Informace z nich tedy čerpají novináři, kteří pokrývají hlavně denní události.
Nedá se ale stoprocentně říct, že novináři, kteří nechtějí tvořit stejnou agendu
jako ostatní média, na konference nechodí. Podle jejich odpovědí se konference účastní
v případě, že na ni vystoupí člověk z oboru, který je jinak špatně dosažitelný. Účastní se
jich i tehdy, když je konference na téma, které je pro daného novináře nové.
V neposlední řadě si chodí novináři na konference pro kontakty na odborníky.
Problematické jsou tiskové konference hlavně pro televizní redaktory, protože
jsou nezajímavé obrázkově. Kameramani před lékařem v saku a s mikrofonem dávají
přednost lékaři v bílém plášti a v ordinaci. Jestli se novinář zúčastní nebo nezúčastní
tiskové konference, záleží také na tom, v jakém čase a na jakém místě se koná. Čím dál
k sídlu redakce, tím se zvětšuje pravděpodobnost, že na ni novinář nedorazí. Podle
zkušeností jednoho respondenta nebýt na tiskové konferenci může znamenat výhodu.
Tento novinář si totiž nejdřív pročte materiály, které mu zaslal organizátor konference,
a následně zavolá odborníkovi, který na konferenci vystoupil. Díky časovému odstupu
může odborník novináři do telefonu říct i to, na co na konferenci zapomněl.
Novináři, kteří na tiskové konference chodí jen zřídka, o nich řekli následující
(výpovědi novinářů, kteří je ke své práci používají, jsou použité v úvodu kapitoly 8.3.2
Výsledky rozhovorů s novináři):
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„Na konference nechodím proto, abych se vrátila a zpracovala je do článku. To,
co se na nich dozvím, zpracuji až později, když se mi k tomu nastřádá více
informací.“ (novinář č. 7)
„Nemá cenu vycházet z tiskové konference, agendu totiž v tomto případě
nastavuje nějaký úřad, který se potřebuje zviditelnit nebo se pochválit. Nemá
význam na tom participovat.“ (novinář č. 6)
„Jsou dobrým zdrojem informací, ale časově hrozně zdržují, protože z tiskovky
reportáž stejně nikdy nenatočím.“ (novinář č. 5)

8.3.2.3. Podněty od publika
Protože v zahraničních výzkumech, které inspirovaly tuto diplomovou práci,
hrály podněty od publika v tvorbě zdravotních či zdravotnických témat jednu z hlavních
rolí, byla tato otázka zařazena i do rozhovorů s českými novináři. Na otázku, jestli
dostávají podněty od publika, čeští novináři odpovídali, že ano. Většinou dodávali, že
jen zřídka. A ještě méně často se podněty zaslané od publika dají podle zkušeností
novinářů použít.
Úspěšnější v budování mediální agendy jsou příjemci odborných periodik, jedná
se tedy především o doktory nebo zdravotnické pracovníky. Naopak ve zpravodajských
médiích se podněty od čtenářů, diváků nebo posluchačů příliš nevyužívají. Žádný
z novinářů v rozhovoru neřekl, že by s nimi měl dobrou zkušenost. Naráželi především
na to, že člen publika chtěl od redaktora napravit nějakou nespravedlnost, která se mu
stala. Při popisu vlastní zkušenosti ale většinou neřekl celou pravdu, někdy se také
zjistilo, že se jedná o tzv. chronického stěžovatele. Problém často bývá i s ověřováním
informací, které divák sděluje. Jeden respondent přiznal, že občas získává podněty
v diskuzi pod články na internetu. I tak z toho vyplývá, že podněty od publika čeští
novináři kvůli špatným zkušenostem téměř nevyužívají.

8.3.2.4. Výběr a proces schvalování témat
Výše charakterizované skupiny novinářů popsaly, kde redaktoři mohou brát
podněty a inspiraci pro svou práci. Vyplývá z toho, že existuje několik cest, kterými
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témata k novináři přichází. Každý pracovník médií ale musí z velkého množství
informací vybrat tu, které se bude věnovat, a naopak zahodit ty, o kterých referovat
nebude.
Z rozhovorů vyplynulo, že prvním sítem, které informace filtrují, jsou sami
novináři, druhým sítem bývá redakční porada, na které se pracovníci daného média
rozhodují, čím v následujícím týdnu nebo v aktuálním dni zaplní prostor věnovaný
zpravodajství. Třetím sítem je editor, který formuje již hotový příspěvek do podoby,
který se dostane k publiku. Jako síto s největším vlivem na výběr zpráv novináři
nejčastěji označovali sami sebe. V tomto případě se stavěli do role odborníka, který
v redakci nejlépe ví, co je v daném oboru důležité nebo zajímavé. Také proto podle nich
nemají na tvorbu zpráv vliv lobbisté, kteří témata nenavrhují redaktorovi, ale přímo
editorovi. Do této role novináře dostala především dlouholetá praxe v oblasti
zdravotnictví v médiích.
Na otázku, jaké téma musí být, aby se dostalo do zpravodajství, odpovídali
novináři několika způsoby. První skupina odkazovala na publikum, tedy na užitečnost:
„Nemám jiný cíl, než uspokojit naše čtenáře. Informace tudíž vezmu a
představím si, které z nich by je mohly zajímat.“ (novinář č. 1)
„Snažím se vždycky dávat rady a doporučit, jak být zdravý. Je na člověku, jestli
se podle toho bude chovat.“ (novinář č. 4)
„Snažím se věnovat tomu, co má nějaký společenský dopad, nebo je nějakým
způsobem skandální. Pro mě je nejdůležitější, aby to pomohlo. Chci, aby moje
práce měla smysl.“ (novinář č. 3)
Druhá skupina novinářů odkazovala více na aktuálnost, novost a důležitost. I
tady je ale moment diváka důležitý:
„Článkům pomáhají slova jako ‚vůbec poprvé‘, ‚absolutně unikátní‘ a podobně.
Vždycky funguje konflikt, šok nebo moment překvapení.“ (novinář č. 2)
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„Musí to být nová informace, která se dotýká co největšího počtu lidí. A musí to
být relevantní zpráva. Na prvním místě je aktuálnost, až poté zajímavost pro
diváky.“ (novinář č. 5)
Jeden novinář označil, že je pro něj při výběru důležité, jestli jsou k danému
tématu dobře dostupné další informace, například z informačních databází a statistik.
„Nemám ráda, když se něco napíše ‚z oleje‘. Mám ráda, když se to podloží
nějakými daty a zasadí se to do nějakého kontextu, aby čtenář pochopil, o co jde,
a aby to nevypadalo jako informace, která spadla z nebe.“ (novinář č. 7)
Složitější to s výběrem témat mají televizní a rozhlasoví reportéři, kteří musí
kromě výše zmíněných parametrů dobrého tématu zvážit i další skutečnosti. V případě
televizních novinářů výběr témat do určité míry determinuje to, jestli je k němu
dostatečné množství ilustračních obrázků. V případě rozhlasových musí být téma
dostatečně nadčasové. Vychází to z toho, že největší poslechovost dosahují rádia
v ranních hodinách, příspěvek proto většinou pochází už z předchozího dne:
„Existují témata, která nejdou obrázkově zpracovat. Vždycky se o to dá pokusit,
otázkou ale je, jestli to vyjde.“ (novinář č. 5)
„Není moc dobré, že lidé nejvíc poslouchají rádio ráno. Proto je lepší dělat přes
den na tom, co může jít do zpráv až ráno. Třeba komplikovaná témata se do
zpravodajství vůbec nedostanou, reportáž má maximálně dvě minuty, takže se
nic nedá dělat moc do hloubky.“ (novinář č. 6)
Novináři podle svých slov už dopředu vědí, jaké téma se do média, ve kterém
pracují, nejvíce hodí, a jaký typ témat vedení redakce preferuje. Zároveň ale
nezavrhovali případy, kdy jim úkol někdo z vedení přikáže, taková témata ale podle
novinářů vychází spíš z aktuálního dění, České tiskové kanceláře nebo z obsahu jiných
zpravodajských médií. Vlastní témata přináší do redakce hlavně novináři, kteří se věnují
převážně zdravotnictví.
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8.3.2.5. Souhrn výzkumného tématu č. 1
První výzkumné téma zajímala otázka vzniku zdravotních a zdravotnických
témat. Zjistilo se, že novináři přistupují ke vzniku témat různě a že berou podněty
z několika míst. Vždy se ale přiklání k jednomu nebo dvěma způsobům. Nejvíce
zastoupená byla skupina, která dává přednost exkluzivním nebo zatím nezveřejněným
informacím, tyto informace novináři získávají aktivní (sami si je vyhledávají) nebo
pasivní cestou (jsou jim nabízena). Další hojně zastoupenou skupinou jsou novináři,
kteří se snaží pokrývat denní události, nejčastěji tak kopírují agendu subjektů, kteří pro
novináře vytváří události nebo tiskové konference. Méně často novináři k tvorbě témat
používají informace, které jim zasílají PR agentury. Téměř nikdy nepoužívají podněty,
které dostanou od publika.
Aby bylo téma úspěšné, musí být především nové, aktuální, pro diváky užitečné,
zajímavé, důležité a někdy překvapivé. O tématech ve většině případů rozhodují sami
redaktoři, editoři z nabízených témat pouze vybírají. Občas ale nastávají případy, kdy
editor téma novináři přidělí, většinou taková témata vychází z denních událostí nebo
z jiných médií.
Intermediální agenda podle odpovědí získaných od novinářů ve zpravodajství o
zdravotnictví v českých médiích příliš nefunguje. Novináři ostatní média sledují, ne
však proto, aby v nich nacházeli podněty pro vlastní práci. Důvody sledování
konkurence jsou jiné – novináři se tak udržují se v obraze, pomocí monitoringu médií si
dělají rešerši a tvoří background zprávy, potvrzují si kvalitu vlastní práce nebo hledají,
zda se konkrétnímu tématu někdo už věnoval. Pokud ano, zaměří se na jiné téma.
Podobně pro většinu novinářů funguje ČTK, kterou také někteří novináři berou jako
konkurenci. Význam má tisková agentura především pro ty, kteří tvoří na základě
denních událostí. Větší význam má ČTK pro editory, kteří ji sledují pravidelněji než
novináři.
Tiskových konferencí se opět účastní především novináři, kteří pokrývají denní
události. Pro ty, kteří dávají přednost unikátním informacím, smysl nemají, protože se
konají pro více médií. Kromě zdroje informací slouží tiskové konference pro novináře
také jako zdroj kontaktů.
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Tyto závěry příliš nepotvrdily výsledky studie Andrey H. Tannerové, čeští
novináři PR agenturám, tiskovým zprávám a podnětům od publika nepřikládají velký
význam. Důležitější jsou pro ně podněty získané vlastní aktivitou, podněty získané od
ověřených a osvědčených zdrojů a tiskové konference (ty ale mohou souviset s PR
agenturami a tiskovými zprávami). Příliš se nepotvrdil ani další závěr zmíněné studie.
Američtí novináři, kteří se věnují zdravotnictví, jako nejčastější důvody k výběru
vhodného tématu uváděli zájem publika, lidský příběh, dostatek času a dobrou
dostupnost dalších informací. Například dostupnost dalších informací označil za
důležité pouze jeden respondent, dostatek času při výběru nebyl důležitý pro žádného
z oslovených novinářů. Příběh sice hraje důležitou roli v obsahu zprávy, nepatří ale
k parametrům, podle kterých se oslovení novináři rozhodují, jestli se danému tématu
budou, nebo nebudou věnovat. Naopak zájem publika je při výběru témat rozhodující i
pro české novináře.

8.3.3. Téma č. 2: Zdroje informací a aktéři zpráv
Cílem tohoto výzkumného tématu je popsat, jaké zdroje a aktéry zpráv novináři
ve své práci využívají, kde si ověřují informace a na koho se obrací s prosbou o citaci
nebo výpověď. Novinářům proto byly kladeny například tyto otázky: „Když už máte
podnět a rozhodnete se mu věnovat, kde hledáte doplňující informace, na koho se
obracíte?“ Protože pozornost byla věnována také charakteristikám zdroje, které novináři
považují za důležité, nebo podle kterých si vybírají osoby či instituce, které osloví, byla
jim mimo jiné kladena otázky typu „Podle čeho vybíráte aktéry zpráv?“.
Pozornost byla dále věnována názorům na spolupráci s některými typy aktérů
zpráv, především na spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a s politiky. Kromě toho
bylo jedním z cílů tohoto tématu zjistit, jakým způsobem se do médií dostávají v roli
aktérů občané a pacienti, především jejich zkušenosti a příběhy.

8.3.3.1. Výběr aktérů a dalších zdrojů zpráv
Z rozhovorů vyplynulo, že novináři při tvorbě zpravodajských příspěvků a při
získávání dalších informací k vybranému tématu považují některé instituce za
neopominutelné. Mezi aktéry, na které se redaktoři obrací takřka denně, patří kromě
ministerstva zdravotnictví například Česká lékařská komora a další komory, zdravotní
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pojišťovny, odborné společnosti, odborářské organizace, asociace či pacientské
organizace. Tyto instituce představují moc nebo sdružují lidi se stejnou profesí,
názorem nebo zájmem, takže téma určitým způsobem zastřešují. Oslovení novináři si
spolupráci s tímto typem zdrojů vesměs pochvalovali, není s nimi podle novinářů
problém také proto, že chtějí být v médiích vidět. Někteří se však zmínili o tom, že
určité instituce nemá smysl samostatně oslovovat, protože je většinou dopředu známo,
jaké je jejich stanovisko. Takové instituce svá stanoviska zveřejňují na vlastních
internetových stránkách nebo ve vlastních periodicích, takže podle novinářů není nutné
je vždy oslovovat.
Druhou skupinou zdrojů jsou lidé, na které se novináři obrací jako na odborníky.
Jsou to například doktoři, lékárníci, specialisté, právníci, ekonomové, farmakologové
atd. U těchto zdrojů platí, že je mají novináři už ozkoušené a obrací se na ně opakovaně,
protože s nimi mají dobrou zkušenost. Z rozhovorů vyplynulo, že každý novinář má síť
ozkoušených kontaktů, u kterých ví, že když jim zavolá, dostane přesnou, pravdivou a
nezkreslenou odpověď, a to takřka ihned. Oslovení novináři se shodovali, že nejlépe se
v tomto směru pracuje se zdrojem, se kterým si vytvořili skoro až osobní kontakt. Cesta
k tomu, že si novinář a zdroj vzájemně důvěřují, bývá ale podle jejich zkušeností dlouhá
a náročná. Problém v tomto případě ale nastává v momentě, kdy se tento ochotný zdroj
objevuje jako aktér ve zpravodajství příliš často, novináři si podle svých slov
uvědomují, že to z hlediska objektivity není dobře. Také proto neustále hledají nové a
nové kontakty, což podle nich není vždy snadné.
Novináři se naopak neobrací na zdroje, se kterými mají z dřívějška špatnou
zkušenost. Z analyzovaných odpovědí ale vyplynulo, že některé osoby nebo instituce, se
kterými se komunikuje špatně, nelze odstranit nebo opominout. Často se stává, že i se
špatnými zdroji musí novinář pracovat.
Co se týká nejdůležitějších charakteristik dobrého zdroje, uváděli novináři hned
několik vlastností. Shrnout je lze následujícím způsobem:
Nemá strach a umí rychle zformulovat názor. Takový zdroj reaguje rychle,
jednoznačně a umí se přiklonit k jednomu názoru. Špatný zdroj je podle oslovených
novinářů ten, který se bojí, aby někoho nenaštval, a ten, kterému odpověď příliš dlouho
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trvá. Strach mají podle novinářů někteří ředitelé nemocnic, kteří se nechtějí dotknout
ministra, nebo lidé, kteří pracují v nemocnici jako zdravotní nebo nezdravotní personál.
Ti se většinou bojí o místo.
V daném oboru je nejlepší. Takto novináři charakterizují například primáře,
přednosty klinik nebo odborníky na danou oblast, kteří dané problematice skutečně
rozumí. Podle novinářů takovýto aktér dodá zprávě na významu.
Je relevantní a nechce se jen zviditelnit. To je zdroj, který má na zpracovávané
téma vliv, přitom odpovídá nezkresleně a ne ve svůj prospěch.
Je ihned k dosažení a má čas. Tato charakteristika je důležitá především pro
televizní a rozhlasové reportéry, kterým většinou nestačí pouze danému člověku zavolat
nebo napsat. Problém mají tito novináři především s doktory, kteří často operují nebo
vyšetřují pacienty. Z novinářských zkušeností vyplývá, že s prosbou o komentář musí
oslovit i několik doktorů, než najdou někoho, kdo má čas a ke komu se stihne novinář i
s natáčecím zařízením dostat včas.
Nevadí mu být ve vysílání a umí mluvit. Tato charakteristika je opět důležitá
pouze pro televizní a rozhlasové reportéry. Zkušenosti novinářů hovoří o tom, že řadě
lidí nevadí sdělit svůj názor do telefonu nebo v rozhovoru tváří v tvář, vadí jim ale být
v televizi nebo v rádiu. Televizní novináři občas narážejí také na to, že daný člověk
nechce být natáčen, protože mu to ten den zrovna nesluší apod. S tím souvisí také
schopnost dobře mluvit, pokud má člověk například vadu řeči nebo má problém
s dokončováním vět, ve vysílání se spíš neobjeví. Píšící novináři s tím problém nemají,
přepsaná výpověď totiž vypadá jinak, než jak byla řečena ve skutečnosti.
Pomůže. Dobrý zdroj je podle novinářů také ten, který v případě, že se k dané
problematice nechce nebo nemůže vyjadřovat, dodá kontakt na vhodnější osobu.
Pokud novináři kontakt na potřebný zdroj chybí, snaží se ho najít na internetu
nebo o něj požádá kolegy. K takovým případům ale dochází jen zřídka, většina
zpovídaných novinářů má totiž ve svém archivu stovky až tisíce telefonních čísel, ke
kterým se dostali za léta praxe.
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Samotnou kapitolou u zdrojů je autorizace, která probíhá tak, že novinář před
zveřejněním výpovědi zašle zpovídané osobě slova, která od ní použil. Citovaná osoba
tak má možnost svou výpověď před zveřejněním ještě upravit. Tato praxe se používá
především v psané žurnalistice. Z rozhovorů vyplynulo, že když novináři nemusí,
autorizaci nedělají. Jeden z respondentů dokonce uvedl, že při své práci používá
především ty zdroje, u kterých ví, že autorizaci nepotřebují. Existují ale případy, kdy
rozhovor nebo článek novináři k autorizaci pošlou rádi, týká se to především
odbornějších témat, u kterých si nejsou jisti, jestli vše zpracovali správně. Autorizace
nabývá na významu především v osobní komunikaci, pokud je zprostředkovaná
elektronickou poštou, většinou k ní podle zkušeností tázaných novinářů nedochází.
V takovém případě totiž zdroj své odpovědi už strukturoval a lépe uspořádal.
Někteří novináři uváděli, že o konečné sestavě zdrojů citovaných nebo
zmíněných v článku či reportáži rozhoduje editor. Pokud se mu článek zdá zdrojově
nevyvážený (například je větší prostor věnovaný jedné straně nebo nejsou dostatečně
zastoupeny všechny názory), přiměje novináře, aby doplnil ještě někoho jiného.
Z dalších zdrojů informací, které ale novináři používají pasivně, to znamená, že
je osobně nekontaktují, byly nejčastěji uváděny veřejně přístupné statistiky, studie
mezinárodních organizací, zveřejněná soudní rozhodnutí, monitoring zpravodajských
médií a vyhledavač na internetu. Jeden z oslovených novinářů má dokonce vlastní
archiv složený z výstřižků různých novin za několik let, který používá jako významný
zdroj informací.

8.3.3.2. Spolupráce s ministerstvem zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví patří k základním aktérům v oblasti zdravotnictví,
proto s ním musí novináři často spolupracovat. Ministerstvo zřizuje některé další úřady,
řídí některé nemocnice a především vytváří legislativní rámec, v rámci kterého české
zdravotnictví funguje. Ministerstvo ale není jedna osoba, kromě ministra a jeho
náměstků v něm působí stovky lidí, které mají na starosti různé oblasti zdravotnictví.
Protože chce mít ministerstvo kontrolu nad tím, jaké informace se od něj šíří do médií,
existuje v jeho rámci tiskový odbor, který má komunikaci s médii na starosti.
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Zpovídaní novináři mají s komunikací s rezortem zdravotnictví různé
zkušenosti. Nejvíce podle nich záleží na tiskovém mluvčím: jak moc je s ministrem
názorově propojený, jak je v oblasti zaběhnutý a jaké má pokyny – jestli může vydávat
stanoviska sám, nebo k nim musí mít souhlas vedení úřadu. Obecně se dá říct, že
systém, kdy veškerá komunikace probíhá skrz tiskové oddělení, novinářům příliš
nevyhovuje, raději by byli v kontaktu přímo s danou osobou, například s náměstkem. I
v případě, že mají novináři kontakt na konkrétního zaměstnance ministerstva, bývají
přesměrováni na tiskové oddělení. Na druhou stranu si ale na toto oddělení příliš
nestěžují, ve většině případů odpovědi na otázky dostanou, problém nastává jen
v případě, kdy na odpovědi čekají příliš dlouho nebo přijdou až večer, kdy už je pozdě.
Konkrétně novináři o spolupráci s ministerstvem řekli následující:
„Kolikrát na konkrétní otázky dostávám zcela nekonkrétní odpovědi. Zrovna u
ministerstva je dobré chodit na jejich tiskovky, když je ministr nebo náměstek
před kamerami, nemůžou si dovolit neodpovědět.“ (novinář č. 1)
„Komunikace s ministerstvem je flexibilní a rychlá, protože ministerstvo ví, že
něco potřebujeme prakticky denně. Téměř u každého tématu mě zajímá, co si o
něm myslí. Není problém sehnat ani ministra nebo náměstka, spíš je problém
s tím, že některá témata, když jsou pro ně nepříjemná, nechtějí komunikovat.“
(novinář č. 5)
„V poslední době už to většina mluvčí bere jako svou práci a ne tak, že miluje
ministra, pro kterého dělá, takže odpovídají i na nepříjemné dotazy a nedělají
z toho následně skandál.“ (novinář č. 7)
„Bývaly doby, kdy jsem mohla volat rovnou náměstkům. To mně vyhovovalo víc.
Dokonce někteří náměstci, když měli tip, sami mi zavolali. Samozřejmě, že to byl
jejich zájem, mně to ale vyhovovalo.“ (novinář č. 8)

Z odpovědí některých novinářů vyplynulo, že ministerstvo zdravotnictví vnímají
spíš jako zdroj informací než jako hybatele zpráv, tedy subjekt, který nastavuje mediální
agendu. Novináři podle svých slov neradi participují na věcech, které chce ministerstvo
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zpopularizovat, týká se to především různých dlouhodobějších kampaní, které pro
novináře nejsou příliš atraktivní, protože nenesou prvky události. Na neformální setkání
u snídaně nebo u večeře ale novináři většinou chodí. Používají je ale jen jako inspiraci
pro témata.

8.3.3.3. Spolupráce s politiky
Stejně jako ministerstvo jsou pro novináře důležití politici z Poslanecké
sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, kteří mají také vliv na fungování
českého zdravotnictví. Z tohoto důvodu byli novináři zapojení do výzkumu požádáni,
aby vedle ministerstva zhodnotili spolupráci s politiky.
K politikům nebyli novináři tolik kritičtí jako k ministerstvu. Podle nich politici
přišli na to, že je důležité se objevovat v médiích, proto ochotně odpovídají na
novinářské dotazy. Komunikaci navíc zjednodušuje to, že politici nepotřebují tiskového
mluvčího, takže s novináři nekomunikují pomocí prostředníka. Kladně novináři
hodnotili také sněmovní a poslanecké zdravotní výbory, které podle jejich zkušeností
často pořádají odborné semináře a konference, ze kterých mohou novináři brát
informace i témata. U politiků v těchto výborech si novináři navíc cení, že většinou
pocházejí z praxe, které se na částečný úvazek většinou ještě věnují.
Žádný z novinářů neřekl, že by ze strany politiků cítil nějaký nátlak. Ochotně
prý komentují politické události ve zdravotnictví, financování zdravotnictví nebo
korupci. Novináři jsou si přitom vědomi, že si tak dělají tzv. politické body. Podle
některých si ale politici vybírají, s kým budou z novinářů mluvit. Nejvíce záleží, jestli
novináře politik zná nebo jestli zná alespoň médium, pro které pracuje. Obtížnější
spolupráce je prý jen se zdravotními radními na krajských úřadech. Jejich odpovědi
totiž opět většinou musí jít přes tisková oddělení.

8.3.3.4. Důležitost lidských příběhů
Jedním z aktérů zpráv o zdraví, medicíně a zdravotnictví jsou občané a pacienti,
kteří prostřednictvím médií popisují své zdravotní problémy a zkušenosti. Jak bylo
popsáno v teoretické části práce, ve zpravodajství se příběhy objevují především proto,
aby bylo téma atraktivnější, více pochopitelné nebo aby se téma personifikovalo, tedy
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aby nebylo popsané jen obecně. Z obsahové analýzy zpravodajství, která rozhovorům
předcházela, vyplynulo, že nejvíce se lidské příběhy používají v referování o nemocech
a zdravotních problémech. Oslovení novináři většinou potvrdili, že jsou pro ně pacienti
důležití a že v některých případech je potřeba získat jejich příběh. Pacientské příběhy
příliš nevyužívají hlavně novináři, kteří se věnují řízení zdravotnictví, legislativě a
ekonomice. Ostatně s takovým výsledkem skončila i obsahová analýza.
Postoje novinářů k lidským příběhům jsou tedy různé. Popsat se dají
následujícím způsobem:
Postoj č. 1: příspěvek bez příběhu nemá cenu. Tento postoj k lidským
příběhům mají především televizní a rozhlasoví novináři. Z jejich odpovědí vyplynulo,
že se ke každému tématu snaží získat výpověď občana nebo pacienta. Argumentovali
tím, že reportáž natáčená „jen s úředníkem od stolu“ (novinář č. 6) nemá vypovídající
hodnotu. Jeden z respondentů dokonce popsal, že občas témata vznikají na základě
příběhu. Tento postoj k příběhům mají i někteří píšící novináři, kteří dodávají, že když
čtenář vidí, že určitý zdravotní problém má konkrétní člověk, víc ho téma přitáhne.
Pokud je k dispozici fotografie daného člověka, příběh to podle novinářů z tisku více
umocní.
Postoj č. 2: používám ho jen u některých témat. Novináři, kteří mají
k příběhům tento postoj, je nevyužívají často, zároveň je ale nezavrhují úplně.
Přiznávají, že pro ně příběhy zas tak důležité nejsou, přesto je k některým tématům
používají. Tímto tématem může být například závažná operace nebo transplantace,
vzácná choroba nebo popis nefungujícího systému. Tito novináři příběhy většinou
používají jako doprovod nebo dokreslení, to znamená, že na nich nestaví celý svůj
příspěvek.
Postoj č. 3: nemá pro mě smysl. Tento postoj nezastává příliš mnoho novinářů.
Pouze jeden respondent řekl, že pacientský příběh nikdy nevyužil.
Ne vždy si novináři lidi, jejichž příběhy by se jim hodily do článku nebo
reportáže, hledají na vlastní pěst. Většinou příběhy nabízejí pacientské organizace,
tisková oddělení nemocnic, PR agentury nebo jsou takoví lidé přítomni na tiskových
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konferencích či seminářích. Pokud tyto cesty selžou, žádají o ně novináři spřátelené
doktory, kteří se dále ptají svých pacientů, jestli by jim nevadilo setkat se se zástupcem
médií. Funguje i cesta, kdy se novinář ptá svých známých a přátel, jestli někoho, kdo by
odpovídal daným požadavkům, neznají.
Dále novináři uváděli, že ve většině případů není problém sehnat pacienta,
problémy nastávají jen ve zvláštních případech. Z témat, u kterých je to obtížnější,
novináři uváděli potratovou pilulku, znásilňování nebo kastraci. I tak se jim pro tato
témata nakonec podařilo ochotného člověka s vlastní zkušeností sehnat. Důležité je
podle novinářů takové lidi nepřemlouvat, ale říct jim, že mohou pomoct dobré věci.

8.3.3.5. Souhrn výzkumného tématu č. 2
Druhé výzkumné téma se zaměřovalo na aktéry a zdroje zpráv, se kterými
novináři při tvorbě zpráv spolupracují. Pozornost byla věnována především výběru
aktérů. Bylo dokázáno, že se novináři téměř v každé situaci obrací na instituce a osoby,
které představují moc nebo sdružují subjekty, o kterých zvolené téma pojednává.
Takovými zdroji je ministerstvo zdravotnictví, odborové organizace nebo asociace.
V případě komunikace s ministerstvem novinářům nejvíce komplikuje práci tiskové
oddělení, přes které musí jít všechny otázky a následně i všechny odpovědi. Druhou
skupinou jsou odborníci. Zatímco v případě první skupiny si zdroje novináři nemohou
příliš vybírat, u druhé skupiny to neplatí. Novináři mají tendenci vybírat si ty
odborníky, se kterými už mají dobré zkušenosti. Jako problematická se nejeví ani
spolupráce s politiky, kteří chtějí být ve zpravodajství vidět a u kterých odpadá prvek
tiskový mluvčí. Nejlépe se novinářům pracuje s lidmi, se kterými si vytvořili osobní
vztah. Obecně se dá říct, že každý novinář si vytvořil osvědčenou síť kontaktů, se
kterými spolupracuje, protože tato spolupráce bývá bezkonfliktní. O výběru aktérů
rozhodují především redaktoři, editoři většinou jen „kontrolují“, zda je výsledek
vyvážený a objektivní.
Mezi důležité vlastnosti dobrého zdroje podle českých novinářů patří schopnost
rychle reagovat bez potřeby autorizace, schopnost zformulovat jasný názor,
nebojácnost, relevance k tématu, důležitost, významnost, blízkost, časová dostupnost,
ochotnost a schopnost dobře mluvit. Některé vlastnosti jsou důležité pro všechny typy
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novinářů, některé z nich vyžadují pouze televizní a rozhlasoví novináři. O těchto
závěrech se dá říct, že se víceméně shodují se závěry studie Maríi E. Len-Ríos a kol.,
která za nejdůležitější charakteristiky zdroje uvedla schopnost poskytnout přesné
informace, schopnost vysvětlit komplikované informace a snadnou dosažitelnost.
Z dalších zdrojů, které novináři k tvorbě článků a reportáží používají, patří
statistiky, odborné studie, soudní rozhodnutí, monitoring médií a internet.
Protože mezi aktéry zpráv patří i občané a pacienti, byla pozornost věnována
také důležitosti lidských příběhů ve zpravodajství. Většina novinářů potvrdila, že lidský
příběh zvyšuje atraktivitu tématu, někteří z nich také přiznali, že někdy tvoří příspěvek
pouze na základě příběhu. Nejdůležitější jsou příběhy pro rádio a televizi, naopak takřka
nevyužitelné jsou pro odborné a ekonomicky zaměřené tituly. Osoby, které jsou
ochotny svůj příběh médiím nabídnout, novinářům nejčastěji dodávají pacientské
organizace, PR agentury a doktoři.

8.3.4. Téma č. 3: Vliv PR a farmaceutické lobby
V rámci posledního výzkumného tématu novináři odpovídali na otázky, jaké
mají zkušenosti s PR agenturami a farmaceutickými firmami. Cílem bylo zjistit, jestli i
tyto subjekty formují mediální obsah, jestli mají zájem o to, být ve zpravodajství o
zdravotnictví, případně jaké taktiky používají k dosažení svého cíle. Proto byly
novinářům pokládány například následující otázky: „Vnucuje se někdo do
zpravodajství, zatímco jiný nikoli?“, „Cítíte silné lobby farmaceutických firem?“ nebo
„Ulehčuje vám v něčem PR práci?“.

8.3.4.1. Vliv farmaceutických firem
Na poli zdravotnictví se pohybují subjekty, které na něm vydělávají. Jedním
z těchto subjektů jsou farmaceutické firmy, které vyrábí léky a léčiva, dále firmy, které
vyrábí zdravotní pomůcky a prostředky, a následně distributoři, kteří výrobky dodávají
do nemocnic nebo do lékáren. Protože i tito hráči by mohli mít zájem objevovat se ve
sdělovacích prostředích, vyjadřovali se novináři k tomu, jestli cítí nějaký tlak od těchto
firem.
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Odpovědi novinářů mohou být trochu překvapující. Farmaceutické firmy podle
nich občas zkouší vnutit nějaké téma, obecně ale příliš netlačí. Naopak se s nimi dá
podle novinářů dobře spolupracovat. Novináři v tomto případě ale zdůrazňovali, že
vždy musí být na pozoru, aby se nejednalo o reklamu. Někteří dodávali, že například
téma léků nebo očkování často řeší s editory, se kterými se společně snaží najít nejlepší
způsob, jak téma zpracovat, aniž by se jednalo o reklamu. Další respondent ale
upozornil na to, že málokdo je v českém zdravotnictví nezávislý, takže je občas problém
najít zdroj, který s žádnou podobnou firmou nespolupracuje.
Novináři přiznávají, že je často tyto firmy zvou na tzv. press tripy, kde názorně
ukazují výrobu nějakého léku, pomůcky nebo přístroje. K těmto nabídkám se novináři
staví různě, někteří to berou jako zajímavou akci, které se rádi zúčastní a následně o ní
napíšou článek nebo natočí reportáž, jiní se jim z principu a ze strachu o ztrátu
důvěryhodnosti vyhýbají. Televizní reportéři tyto akce podle svých slov používají
například k tomu, aby si natočili ilustrační obrázky.
Pokud novináři soukromé subjekty ve zdravotnictví ve zpravodajství používají,
aby dostáli objektivitě, osloví jich více a každému dají stejný prostor. Případně
nepoužijí název firmy, ale jen obecné pojmenování. Opominout je podle nich nelze,
protože jsou pevnou součástí zdravotnictví. Dále se novináři k farmaceutickým firmám
vyjadřovali takto:
„Chtějí být úplně nepovšimnuté. Nechtějí na sebe vůbec upozorňovat, i když
téma není vůbec konfrontační.“ (novinář č. 2)
„Dávám si na ně velký pozor. Spíš s nimi spolupracuji po stránce statistiky a
podobně.“ (novinář č. 4)
„Někdy se stane, že ze strachu z lobby se danému tématu ani nevěnujeme. Někdy
je to škoda.“ (novinář č. 3)
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8.3.4.2. Užitečnost PR agentur a tiskových zpráv
Jak již bylo popsáno v teoretické části, komunikaci směrem od instituce,
organizace nebo společnosti k médiím dnes často mají na starosti specializované PR
agentury. Tyto agentury mají především za úkol budovat vhodný mediální obraz svého
klienta, proto se ho snaží dostat do médií, a to v souvislosti s nějakou dobrou zprávou.
Za tím účelem pořádají pro novináře lákavé tiskové konference, takřka denně posílají
tiskové zprávy, nabízí témata, rozhovory i citace. Snaží se tak zviditelnit a nasadit svá
témata. Novináři, kteří se zúčastnili výzkumu, shodně odpovídali, že nejčastěji jim
chodí informace právě od PR agentur. S jejich užitím je to už ale složitější, různí
novináři se k nim totiž staví různě. Užívání zpráv od agentur se dá rozdělit následovně:
Skupina č. 1: nepoužívám je. Existují novináři, kteří emailovou poštu od PR
agentur automaticky mažou. Z rozhovorů vyplynulo, že je nepoužívají především
odborná média, pro která jsou informace od PR příliš laická, a média, která se zaměřují
na nové a exkluzivní informace. Dále těmto novinářům na pracovnících PR vadilo, že se
dopředu nezajímají, jestli je dané médium pro nabízené téma vhodné. Na nabízených
tématech jim pak nejvíce vadí, že jim chybí aktuálnost či nějaká nová informace.
Skupina č. 2: sahám k nim, až když je nouze. Druhá skupina novinářů zprávy
od PR agentur pročítá. Ty, které jsou nezajímavé nebo dělají jen reklamu, smaže,
ostatní, které jsou zajímavé, si nechá. K těmto zprávám se novináři vrací v momentě,
kdy je tlačí čas nebo nemají jiné téma. Podle jejich slov to ale bývá jen jednou za čas.
Skupina č. 3: užitečné mohou být i jinak. Tato skupina zprávy PR agentur
nepoužívá, využívá ale jiné služby, které PR nabízí. Někdo si ze zpráv například opisuje
kontakty na zdroje, které mohou být v budoucnu užitečné. Jiní si vezmou popsaný
lidský příběh, rešerši nebo background, pokud je zpracovaný dobře. Někteří novináři
také vítají, že PR pracovníci dokážou rychle domluvit rozhovor s odborníkem, kterého
zastupují. Další novináři se díky zprávám od PR agentur udržují v obraze, podle svých
slov tak dokážou odhalit případy, kdy se někdo chlubí něčím, co už jiný dávno dělá.
Skupina č. 4: využívám je. Tato skupina novinářů PR zprávy selektuje a ty,
které jsou podle nich zajímavé a užitečné, použije ve své práci. Kladem PR zpráv podle
této skupiny novinářů je, že zpracují dané téma kompletně včetně rešerše nebo
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statistiky, obsahují komentář odborníka a většinou i pacientský příběh. Oslovení
novináři přesto takovou zprávu přepíší po svém, případně zavolají ještě dalšímu zdroji,
který informaci potvrdí nebo doplní.
Obecně se novináři shodovali na tom, že je zprávy od PR agentur zaplavují a že
jsou někteří jejich pracovníci otravní, protože jim neustále volají a ptají se, jestli
zaslanou zprávu ve své práci využijí nebo jestli přijdou na ohlášenou tiskovou
konferenci. Upozorňovali také na to, že často agentury posílají zprávy, které jsou
založeny na jednom produktu nebo službě, proto se nedají použít. Občas se novináři
zastavovali nad tím, proč mají některé nemocnice tiskového mluvčího a k němu ještě
PR agenturu. Existují podle nich případy, kdy i doktor má vlastní agenturu. V některých
případech tedy PR komunikaci mezi novinářem a nemocnicí nebo novinářem a
doktorem neulehčuje. Obecně novináři označovali PR agentury jako zdroj, který se do
zpravodajství vnucuje nejvíce.
Vedle PR informací chodí novinářům také oficiální informace od nemocnic,
klinik, ústavů, úřadů, zdravotních pojišťoven apod. Jejich kvalita je podle novinářů
různá. Podle toho, kdo je odesilatelem, většinou už dopředu vědí, jestli zprávu budou
moct k něčemu použít. Jestli ji novináři ve své práci využijí, kromě kvality dále záleží
na tom, kdy tiskovou zprávu dostanou. Pokud večer, je už pro ně pozdě, v takovém
případě totiž novináři podle svých slov nestihnou informaci rozpracovat.
Dále respondenti uváděli, že některé subjekty posílají až několik tiskových zpráv
týdně, většinou tak označovali Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. K těmto zprávám se
novináři vyjadřovali tak, že je potřeba odlišit důležitou informaci od té, která nepřináší
nic nového, jen reklamu. Kromě tiskových zpráv, které přináší důležité nebo zajímavé
informace, existují podle novinářů zprávy, které jsou nátlakové. Nejčastěji je posílají
odborové organizace nebo odborné společnosti, které se touto cestou snaží upozornit na
své příkoří, které je ale z hlediska celého zdravotnictví podle oslovených novinářů
marginální. Dále k tiskovým zprávám řekli novináři toto:
„Nemocnice tiskovými zprávami prezentují, že dělají neobvyklé zákroky nebo že
dělají zákrok, který je statisticky nějak zajímavý. K tomu doplní background,
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navíc se snaží mít pacienta, který ve zprávě řekne svůj příběh. To je to nejlepší,
co může být.“ (novinář č. 4)
„Zprávy, které VZP vypouští, jsou vesměs pozitivní. Je tedy potřeba zvážit, kam
je to zajímavé, protože je to největší pojišťovna v zemi, a kdy už je to reklama.“
(novinář č. 5)
„Jsou témata, která zpracujeme pouze z tiskové zprávy. Jsou to ale témata,
kterým nepřikládáme velkou váhu. Takové články pak podepisujeme jako
redakce, tím dáváme najevo, že je to přejatý text, který nezpracovával žádný
redaktor.“ (novinář č. 1)

8.3.4.3. Souhrn výzkumného tématu č. 3
Poslední výzkumné téma mělo za cíl zjistit, jestli novináři cítí z některých stran
tlak na výběr témat a zdrojů, tedy jestli se někdo snaží ve svůj prospěch ovlivnit
mediální agendu. Pozornost byla věnována především PR agenturám a farmaceutickým
firmám. Novináři shodně uváděli, že někteří se snaží tlak vyvíjet, stejně tak se snaží
protlačit do mediálního obsahu reklamu na sebe, na vlastní zboží nebo službu. Ihned
však dodávali, že tlak nebo skrytou reklamu umí poznat a umí se jim vyvarovat.
Kriticky se vyjadřovali především na adresu PR agentur. Novinářům zapojených
do výzkumu vadí frekvence, s jakou pracovníci těchto agentur posílají zprávy,
vytrvalost, s jakou pracovníci novináře kontaktují, jestli zaslaný materiál využijí, často
si stěžovali také na to, že od agentur dostávají zprávy, které se zdravotnictvím nebo
s jejich zaměřením nesouvisí. Obecně PR agentury stavěli na vrchol žebříčku, který by
se dal nazvat „zdroje, které mě kontaktují nejčastěji“. I tak zhruba polovina oslovených
novinářů přiznala, že materiály nabízené PR agenturami občas ve své práci využije.
V takovém případě si cenili kompletně zpracovaného tématu včetně backgroundu,
statistik a citací odborníků. Podle novinářů se takto zpracované zprávy hodí hlavně
v případech, kdy je denní zpravodajství prázdné nebo nezajímavé. Další novináři ze
zpráv od PR agentur využívají kontakty nebo lidské příběhy. Zcela je nevyužívají ti,
kteří se chtějí odlišovat od agendy ostatních médií, kteří si hledají vlastní témata, a
novináři, kteří pracují pro odborná periodika.
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Co se týká farmaceutický firem, novináři většinou uváděli, že tlak od nich moc
necítí. Ohledně spolupráce s nimi byli novináři rozpolcení. Zhruba polovina s nimi
komunikuje a využívá je, druhá polovina se jim spíše vyhýbá, případně se firmy
vyhýbají jí. Obecně novináři na farmaceutických firmách kladně hodnotili to, že
dokážou zprostředkovat zajímavý materiál, například z výroby léků. O tom, jestli
novinář ve své práci soukromý subjekt ve zdravotnictví využije, nebo ne, většinou
rozhodují editoři. Pokud si novináři nejsou jisti vyvážeností, obrací se právě na editory,
kteří v tomto mívají rozhodující slovo.
Dalším podtématem tohoto výzkumného tématu byly tiskové zprávy, které
posílají nemocnice, kliniky, ústavy, úřady, zdravotní pojišťovny, vědecká pracoviště a
další organizace, které jsou součástí zdravotnictví. K využívání těchto zpráv se novináři
stavěli kladně, jejich použití ale nejvíce podle novinářů záleží na jejich kvalitě a denní
době, v jaké přijdou. Stejně jako zprávy od PR agentur tiskové zprávy příliš nevyužívají
novináři, kteří dávají přednost vlastním tématům. Tiskové zprávy pro ně nemají smysl,
protože je mají k dispozici všechna média.
Přesto se dá říct, že tiskové zprávy, zprávy PR agentur i informace od
farmaceutických firem novináři pročítají, udržují se tak v obraze a neustále tak mají
přehled o tom, co se děje. Zkušenosti novinářů hovoří také o tom, že díky těmto
zprávám mohou odhalit lhaní jiného zdroje. Často respondenti uváděli, že nemocnice
informují o jedinečnosti nějakého zákroku, který provádějí, ve skutečnosti ho ale
používají už na jiném pracovišti, takže o žádnou jedinečnost nejde.
Jak bylo uvedeno v úvodu, toto výzkumné téma se částečně inspirovalo studií
Maríi E. Len-Ríos a kol., která tvrdí, že novináři spíš než na informace od PR agentur
spoléhají na intermediální agendu, osobní zájem a podněty od publika. Závěr, že
novináři při své práci PR agenturám příliš velký prostor nedávají, rozhovory s českými
novináři potvrdili. Druhá část závěru se ale nepotvrdila, například intermediální agenda
a podněty od publika nehrají pro české novináře téměř vůbec žádný vliv. Důležitější je
pro ně pokrytí denních událostí a exkluzivní informace.
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8.3.5. Další závěry, které z rozhovorů s novináři vyplynuly
Z vedených rozhovorů, ve kterých oslovení novináři popisovali svoji obvyklou
praxi, vyplynulo několik dalších závěrů, které nebyly součástí předem stanovených
výzkumných témat. Týkají se záležitostí, na které novináři, kteří se věnují zdravotnictví,
denně narážejí, konkrétně se jedná o odbornou terminologii medicíny nebo nutnost
často opakovat stejná témata. Novinářům byl v závěrečné fázi rozhovoru kladen dotaz,
jestli se domnívají, že se jejich práce v nějakém ohledu liší od práce jejich kolegů, kteří
se věnují jiným tématům. Někteří novináři na tuto otázku nedokázali odpovědět, protože
se za svou dosavadní praxi v médiích věnovali pouze zdravotnictví. Fundovanější
v tomto případě byli ti novináři, kteří se zaměřují také na jiná témata nebo prošli více
médii, v nichž se věnovali různým oborům.
Co se týká odborné terminologie, která se používá ve zdravotnictví nebo
medicíně, oslovení novináři na ni naráží, ale jen pro některé představuje problém. Zcela
terminologii neřeší odborná média, jejich publikum totiž pochází z daného oboru, takže
výrazům rozumí. Řešit ji příliš nemusí ani píšící novináři, kteří mohou v textu odborný
výraz, který použije lékař v rozhovoru, opsat, případně vysvětlit v závorce. Ne tak
jednoduché to mají televizní a rozhlasoví reportéři, kteří potřebují přimět vybrané
aktéry zpráv, aby příliš odborné výrazy ve svých výpovědích nepoužívali. U některých
respondentů to podle oslovených novinářů problém nebývá, jiným ale musí otázku
zopakovat vícekrát, než se například na kameru vyjádří tak, aby to bylo srozumitelné
pro většinovou populaci.
Podle slov novinářů oni sami odborným výrazům většinou rozumí, pokud ne,
význam hledají ve slovnících nebo odborných publikacích. Pokud některé termíny sami
používají, je podle nich větší problém je opsat tak, aby byly srozumitelné pro diváka
nebo čtenáře. Někteří v tomto případě spoléhají na editory, kteří rozhodují o výsledné
podobě příspěvku, takže podobné formulace dokážou zachytit. Dále se o problematice
zdravotní terminologie v žurnalistice novináři vyjadřovali takto:
„Nemůžu používat doktorské formulace. Někdy je těžké doktorům vysvětlit, že
nemůžou mluvit jazykem, na který jsou zvyklí. Je tedy potřeba jim naznačit,
jakou cestou se mají v rozhovoru vydat, jak to mají říct lidsky. Divák je vždycky
musí pochopit.“ (novinář č. 3)
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„Ať je to sebesložitější problém, musí mu rozumět dědeček, který bydlí
v Podkrkonoší. Proto se snažím odborné výrazy úplně eliminovat. Pokud mi
někdo pošle zprávu, která používá výrazy v angličtině, okamžitě ji házím do
koše.“ (novinář č. 4)
„Terminologii má každý obor, není to problém, je to jen okrajová záležitost.“
(novinář č. 6)

Dále novináři v rozhovorech naráželi na to, že musí často opakovat stejná
témata. Toto opakování vychází ze sezonního fungování médií nebo z událostí, které se
dějí po delší časové období. Příkladem první kategorie může být chřipka, které se média
věnují každé zimní období, příkladem druhé kategorie jakákoli prevence. V obou
případech se jedná o témata, u kterých moc změn v průběhu roku nenastává. Přesto se
novináři snaží (nebo je to požadavek nadřízených), aby téma bylo pokaždé zpracované
jinak. Nejlépe by se zpracování mělo odlišovat také od konkurence.
Univerzální recept na to, jak pojmout už několikrát zpracované téma jinak,
novináři nemají. Dobře jim k tomu ale poslouží obměna respondentů, lidské příběhy,
které mohou být každý den i každý rok jiné, nebo přesah, pomocí kterého novináři
ukážou, že daná problematika má vliv na další problematiku. Nejlépe situaci vyřeší
jakákoli, i malá novinka, ideálně nová léčba. I když se novináři podle svých slov snaží,
naráží na to, že neexistuje nekonečně mnoho možností. Situaci jim podle nich také
ztěžuje, že na podobná témata mají málo času, takže nic nového ani často nestihnou
vymyslet.
Jak již bylo zmíněno, v poslední odpovědi měli respondenti zhodnotit, jestli se
práce novináře, který má na starosti zdravotnictví, v něčem odlišuje. Respondenti
většinou odpovídali, že se odlišuje jen v některých aspektech, celek podle nich zůstává
stejný. Celkem je myšlen výběr témat, schvalování témat, práce se zdroji apod. Za
aspekty, které podle novinářů zapojených do výzkumu zdravotnictví v médiích odlišuje,
označovali

například

nutnost

častěji

hledat

lidské

příběhy,

shánět

příběhy

k nepříjemným a citlivým tématům, porozumět medicínské terminologii a obecně
porozumět složitému a rozvětvenému rezortu. Dále bylo za jiné označeno prostředí, ve
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kterém se zdravotní novináři častěji pohybují a které může být pro někoho nepříjemné.
Týká se to například operačních sálů. Jeden z respondentů také připomněl, že zdraví a
zdravotnictví se na rozdíl od jiných oborů, které se objevují ve zpravodajství, týká všech
občanů. Upozornil také, že zdravotní novináři musí přistoupit na to, že se kolem
doktorů vytvořila „až posvátná aura“. Všichni se ale shodovali na tom, že je nejlepší,
když v každé redakci je jeden redaktor vyhrazený pouze na zdravotnictví. Lépe se tak
podle nich obor pokrývá, lépe novinář také pochopí všechny oborové souvislosti a
zákonitosti.

8.3.6. Souhrn výsledků rozhovorů s novináři
Rozhovorů vedených pro tuto diplomovou práci se zúčastnilo osm novinářů
z různých redakcí. Z hlediska kvantity není toto číslo příliš vysoké, když ale vezmeme
v úvahu, kolik na českém trhu působí seriózních celostátních zpravodajských médií, dá
se tento počet považovat za uspokojivý. Uspokojivý je ale především z hlediska kvality.
Dá se totiž říct, že co novinář, to jiný názor a jiný styl práce. I tak se daly v odpovědích
vysledovat prvky, které jednotlivé novináře spojují a ze kterých lze vyvodit několik
obecných závěrů.
Vedené rozhovory lze hodnotit kladně, oslovení novináři byli vstřícní, snažili se
popsat své denní rutiny co nejpřesněji a ochotně hodnotili spolupráci s institucemi i
lidmi, kteří v českém zdravotnictví působí. Stejně tak dokázali srovnávat různá období i
práci v různých typech médií, což vychází z toho, že řada z nich má zkušenosti z
několika sdělovacích prostředků. Jejich ochotnost se dá doložit například tím, že sami
bez vyzvání dávali tipy na další novináře-odborníky.
Názory a informace získané z rozhovorů s novináři, kteří se věnují nebo
věnovali v českých médiích zdravotnictví, lze využít jako vhled do běžného dne
českého zdravotního novináře. Na začátku každého dne stojí téma, kterému se novinář
bude věnovat. Výsledkem je večerní reportáž ve zpravodajské relaci nebo text
publikovaný následující den či v následujících dnech v periodiku. Témata si vybírají
novináři sami, a to podle několika kritérií, například musí být aktuální, zajímavé,
překvapivé, pro publikum užitečné či nové. Výběr témat dále určuje redakční porada,
především editor a šéfredaktor, i tak se ale novináři ve výběru témat označovali za silné
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a rozhodující hráče. Ve výběru témat převládaly dvě silné skupiny novinářů – jedna
skupina hledá pro základ tématu informaci, která zatím v mediálním prostoru nezazněla,
druhá skupina dává přednost tématům, které jsou v dané chvíli nejaktuálnější. Týká se
to denních událostí, do kterých mimo jiné spadají i tiskové konference.
Podněty pro témata berou novináři z několika různých zdrojů. Z rozhovorů
vyplynulo, že podněty mohou novináři získávat buď aktivní, nebo pasivní cestou.
Aktivní novináři se scházejí s lidmi, kteří mají na chod českého zdravotnictví vliv, a
získávají od nich nové informace. Dále sledují chod jednotlivých institucí a organizací,
případně se vrací k záležitostem, o kterých už dříve informovali, a zajímá je jejich
posun. Pasivnější novináři dostávají podněty od zdrojů, kterým důvěřují. Mezi pasivní
novináře se dají zařadit i ti, kteří se věnují denním událostem, takže se účastní tiskových
briefingů, konferencí apod. Věnují se tak agendě, kterou nenastavují sami, ale jiné
subjekty.
Ukázalo se, že ČTK, ostatní média a podněty od publika nemají na tvorbu témat
přílišný vliv. Ostatní média i tiskovou agenturu vnímají novináři jako konkurenci, jejich
obsahy se inspirují pouze v případě, kdy zprávu mohou posunout dál nebo ji zarámovat
jiným způsobem. Tisková agentura má však o trochu lepší postavení. Ostatní média i
agentura vstupují do redakčních rutin v jiné fázi – novináři je používají především při
rešerši, kdy hledají, co se k danému tématu už psalo nebo vysílalo. Své publikum pak
novináři využívají jen v minimu případů, dalo by se dokonce říct, že vůbec.
Při rozpracovávání tématu se novináři obrací na dva typy zdrojů. Prvním typem
označují aktéry, kteří ve zdravotnictví představují nějakou moc či zájem. Na tento typ
zdrojů se novináři obrací takřka denně, uváděli například, že u každého tématu je
zajímá, co si o něm myslí ministerstvo. Druhým typem jsou zdroje, které novináři
používají pro názory, vysvětlení nebo potvrzení. Novináři u tohoto typu zdrojů mají
tendenci obracet se na ty, se kterými mají dobrou zkušenost z dřívějška. V praxi to
funguje tak, že mají novináři ověřenou síť zdrojů, se kterými spolupracují. Aktéry pro
příspěvky si novináři vybírají podle několika kritérií, dobrý zdroj je podle odpovědí ten,
který je relevantní, má na téma vliv, je odborník, nevymýšlí si, má jasný názor, reaguje
rychle a nevyžaduje autorizaci. Televizní a rozhlasoví novináři mají další kritéria, podle
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kterých se rozhodují, kdo v příspěvku vystoupí. Takovému zdroji nesmí vadit být
natáčen, musí dobře mluvit a musí být dobře a rychle dosažitelný.
Jedním ze základních subjektů ve zdravotnictví je podle novinářů ministerstvo
zdravotnictví. Komunikaci s ním ale novináři nehodnotí jako ideální. Vadí jim
především to, že ať chtějí mluvit s kýmkoli, vše musí jít přes tiskové oddělení.
V odpovědích se dalo vysledovat, že pro většinu novinářů hrají lidské příběhy
vyprávěné v článku nebo reportáži důležitou roli. Podle novinářů získá příspěvek
s lidským příběhem na atraktivnosti a novosti. Tyto příběhy si novináři většinou
nevybírají sami, získávají je od pacientských organizací, od doktorů nebo od PR
agentur. Kromě příběhů se novináři snaží svá témata podpořit daty a statistikami, ty
podle svých slov nacházejí ve veřejných zdrojích. Prospěšný je pro ně i background,
který zpracuje ČTK nebo PR agentura.
Nejvíce novináře kontaktují PR agentury, u kterých se ukázalo, že z velkého
množství informací a zpráv, které do redakcí posílají, novináři použijí jen hrstku. Na PR
zprávách novinářům nejvíce vadí, že propagují nějakou službu nebo výrobek, a
následně, že se ve většině případů zaslaná zpráva nehodí pro dané médium. Dále se
novináři kriticky vyjadřovali o pracovnících PR agentur, kteří podle nich často bývají
neodbytní. Lépe hodnotili spolupráci s farmaceutickými firmami, které přestože mají
zájem být vidět, dokážou podle novinářů nabídnout zajímavé a atraktivní materiály.
Naopak bezproblémová je podle novinářů spolupráce s politiky. Jako důvod uváděli, že
politici chtějí být v médiích citovaní.
V závěru rozhovorů se vybraní novináři vyjadřovali k tomu, jestli si myslí, že je
jejich práce v porovnání s jinými redaktory v něčem odlišná. Výsledkem je přesvědčení,
že redakční práce na jakémkoli tématu je stejná, jiným rezortům se podle nich podobá
především vznik a tvorba témat a následně práce se zdroji. Více novinářů se však
přiklonilo k názoru, že zdravotnictví je složitější rezort, kterému porozumí jen ten, kdo
se mu dlouhodobě věnuje. V této souvislosti zmiňovali i odborné medicínské výrazy, na
které při své práci naráží.
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Obecně z rozhovorů vyplynulo, že redakční rutiny novináře se odvíjí především
od toho, v jakém médiu redaktor pracuje. Jinak běžný novinářský den vypadá v televizi,
jinak v odborném tisku, jinak v médiu, které si potrpí na exkluzivní informace, a jinak
v tiskové agentuře, která má za cíl přinášet aktuální denní informace. Nevýhodou
zvolené metody bylo, že výsledky se nedají nijak měřit, o to detailnější ale mohl být
pohled do redakčních rutin jednotlivých novinářů a o to pestřejší mohly být i odpovědi
respondentů. Závěry se v lecčems odlišovaly od závěrů, ke kterým dospěly studie
z amerického prostředí, které tuto práci inspirovaly. Nutno však říct, že tyto studie
pocházejí z naprosto odlišného prostředí, navíc byly vedeny pomocí strukturovaného
dotazníku, který k položeným otázkám nabízel odpovědi. V této práci byl dán
novinářům značný prostor pro formulování svých odpovědí. Výsledky rozhovorů ale
v lecčems potvrdily teoretické závěry popsané v teoretické části této práce. Konkrétně
se to týká například teorie zdrojů Leona Sigala a Herberta Ganse nebo popisu
redakčních rutin Pamely Shoamakerové.

9. Závěr
Ústředním tématem této práce bylo budování mediální agendy v oblasti
zdravotnictví v českých zpravodajských médiích. Aby se tento proces, který v redakcích
nastává denně, mohl popsat co nejdetailněji, byly provedeny dva typy výzkumu –
obsahová analýza a rozhovory s novináři. Výsledky z rozhovorů popsaly budování
mediální agendy, obsahová analýza detailně popsala, jak mediální agenda v oblasti
zdraví a zdravotnictví vypadala v roce 2013.
Pokud spojíme závěry z obou výzkumů, dají se v nich vysledovat skutečnosti,
které se sebou souvisí nebo které se vzájemně doplňují. Jedním ze zásadních závěrů
obsahové analýzy je, že se média v roce 2013 nejčastěji tematicky věnovala nemocem a
zdravotním problémům a následně veřejnému zdravotnictví, do kterého spadá řízení
rezortu, jeho financování apod. Nejčastějšími aktéry zpráv pak byli politici, lékaři a
ministerstvo zdravotnictví. Když byla novinářům v rozhovorech pokládána otázka, kde
berou podněty pro své články a na jaké zdroje se při své práci nejčastěji obrací,
v prvním případě mimo jiné odpovídali, že pravidelně sledují chod důležitých institucí,
které v rámci zdravotnictví fungují, a že jsou pravidelně v kontaktu s lidmi, kteří mají
na české zdravotnictví vliv. V druhém případě odpovídali, že téměř u každého tématu je

95
zajímá, co si o něm myslí ministerstvo zdravotnictví, jaký mají na téma názor komory,
asociace, odbory apod. Pokud závěr z obsahové analýzy spojíme s výsledky rozhovorů,
vyplývá, že v budování a tvarování mediální agendy jsou nejúspěšnější ty osoby,
instituce a úřady, které představují nějakou moc. S těmito institucemi jsou navíc často
ve spojení jak novináři, kteří získávají témata aktivní cestou, tak ti, kteří jsou při tvorbě
témat spíše pasivní. Potvrzena tak byla teorie zdrojů Leona Sigala popsaná v teoretické
části práce.
Obsahová analýza potvrdila, že často ve zpravodajství vystupují lékaři, novináři
k nim v rozhovorech doplnili, že se na ně nejčastěji obrací jako na odborníky. Lékaře
novináři nestavěli do role osob, které přináší do médií podněty. Spíš je stavěli do role
aktérů zpráv, kteří se vyjadřují k danému tématu. Cílem obsahové analýzy bylo také
zjistit, zda se někteří lékaři v médiích často opakují, k žádnému takovému závěru ale
analýza nedospěla. Novináři sice potvrdili, že mají osvědčenou síť kontaktů na zdroje,
se kterými rádi a často spolupracují, následně ale dodávali, že si kvůli objektivitě a
vlastní důvěryhodnosti dávají pozor na střídání respondentů. Obměně respondentů může
pomáhat také to, že ne vždy je daný zdroj k dispozici. Dostupnost a rychlost reakce patří
podle novinářů zapojených do výzkumu k základním charakteristikám dobrého zdroje.
Politici se ve zpravodajství mohou často objevovat z několika důvodů – první je, že
představují moc (rozhodují o legislativě), druhý je, že s novináři snadno a rychle
komunikují. Co se tedy týká lékařů a politiků, nemají vliv na vznik témat, mají ale vliv
na tvarování témat.
To se ale nedá říct o pacientech a občanech, kteří v některých případech
mediální agendu skutečně budují. Někteří novináři totiž přiznali, že občas postaví
zprávu na lidském příběhu. Pro některé novináře pak platí, že zpráva bez lidského
příběhu nemá význam, příběhy tak řadí na úroveň například ministerstva. Přestože
lidské příběhy obsahovalo 15 procent zpráv o zdraví a zdravotnictví v roce 2013,
novináři označovali, že jejich čtenáři či diváci, kteří se také často ocitají v roli pacientů,
na budování agendy vliv takřka vůbec nemají.
Přílišný vliv na agendu médií nemají jiná média ani Česká tisková kancelář.
Podněty z nich novináři podle svých slov berou jen občas, spíš je používají k rešerši.
Z obsahové analýzy také vyplynulo, že tyto zdroje novináři ve své práci uvádí jen
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zřídka. Odkaz obsahovalo jen 5 procent článků, z hlediska autorství byla naprostá
většina analyzovaných jednotek podepsána redaktorem, nikoli zkratkou ČTK. Z těchto
závěrů se dá usuzovat, že intermediální agenda ve zpravodajství o zdravotnictví příliš
nefunguje.
Obsahová analýza nemohla změřit, jestli někteří aktéři mají větší zájem podílet
se na budování mediální agendy, tedy jestli někdo novináře často kontaktuje a nabízí
jim témata nebo názory. Do této role novináři nejčastěji stavěli PR agentury, které
pracují pro nejrůznější hráče ve zdravotnictví. Jejich skutečný vliv ale není příliš velký,
novináři materiály od PR agentur podle svých slov používají jen občas, především
v momentech, kdy se jedná o zajímavé téma a jiné téma není k dispozici.
Výše popsané závěry jsou tím nejzákladnějším, co tato práce přinesla. Řada
dílčích zjištění byla detailně popsána v samostatných kapitolách. Škoda je, že tyto
výsledky nelze porovnat s podobným výzkumem, který by pocházel z českého
prostředí. V budoucnu by bylo dobré, kdyby se podobný výzkum opakoval častěji nebo
kdyby zašel více do minulosti. Porovnání, jak zdravotnictví v českých médiích vypadalo
v průběhu let, by mohlo přinést zajímavé výsledky.
Dále by bylo zajímavé, kdyby se podobné rozhovory vedly s novináři, kteří mají
v redakcích za úkol sledovat jiné rezorty, například školství, ekonomiku nebo
zemědělství. Zajímavé by bylo porovnat, jestli k budování mediální agendy přistupují
všichni novináři stejně, nebo jestli se napříč obory přístupy mění.
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Summary
The author of this thesis has found out that health news in the examined sample
of Czech news media in 2013 predominantly focused on informing about diseases and
further health problems. The second most common topic was public health such as, for
instance, resort management, financing, and health insurance. Politicians, doctors, and
the Ministry of Health can be labeled as the most intervened subjects in the news.
Human stories are one of the significant characteristics of health news, regarding the
fact that they appear in 15 percent of the examined media content. Most common users
of human stories are television reporters. Usually journalists constitute the core of news
about cancer. The quantitative content analysis detected that the examined news media
content did not comprise many links to other media; only 5 percent of articles
encompass a link to any other media.

According to the interviews the majority of health journalists look for the topics
by themselves. One part of journalists chooses topics and information which are
exclusive or new (such information other media do not possess). The latter part prefers
daily news. The interesting finding is that virtually no journalist uses any suggestions
from their audience or other media for the inspiration. Regarding the news sources
journalists tend to firstly rely on official health sources such as the Ministry or medical
associations. The second types of their news sources are experts such as doctors.
Journalists are used to choosing sources based on the previous good experience.
Frequently, PR agencies constitute the source most commonly addressing journalists
compared to other sources of information, though journalists do not often use their
materials.

The key findings from both pieces of research are as following. Official sources
such as the Ministry or other institutions the most commonly influence media agenda
building. Health news is often shaped by patients due to the fact that journalists use
them for their stories. Further news media and press agencies do not have any major
influence on media agenda. Journalists use such sources merely for additional
information. PR agencies have the greatest interest in getting the news, but journalists
rarely use them.
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Přílohy
Příloha č 1: Procentuální zastoupení jednotek, které se věnovaly zdraví, zdravotnictví
nebo medicíně, v jednotlivých zkoumaných médiích (údaje v %), 100 % = 1825
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Příloha č. 2: Procentuální zastoupení témat v jednotlivých zkoumaných médiích (údaje
v %), n1 = 1825, n2 = 352, n3 = 329, n4 = 188, n5 = 546, n6 = 322, n7 = 88
0,4
1,8
2,8
6,1

Celkem

0
Mladá fronta Dnes

2
2,3
3,1

0,9
1,8
3

Lidové noviny

0
0

Hospodářské noviny

16,7

12,8

27,3

27,3

18,8

28,9
33,4

4,3
4,3

30,9
13,8

Právo

0,3
1,9
4,4
5,9

Česká televize

0
0
Český rozhlas

0

4,6

10

Vojenská medicína

42

Věda a výzkum

6,4

0,4
0,9
2,8
5,9

37,2

Životní prostředí
Závislosti, návykové látky
39,4
Ekonomika a financování
zdravotnictví

14,5

Veřejné zdravotnictví

27,3

41,8
Nemoci, zdravotní problémy

14,3

11,4

19,6

17,1
20

41,9

25
30

36,4
40

50

107
Příloha č. 3: Přehled akcentovaných konkrétních témat (údaje v %, vybraná jsou pouze
ta témata, která svou četností výskytu přesáhla 4 %), 100 % = 1825
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Příloha č. 4: Procentuální zastoupení témat ve skupině nemoci a zdravotní problémy
(údaje v %, vybraná jsou pouze témata, která svou četností výskytu v rámci skupiny
přesáhla 5 %), 100 % = 679
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Příloha č. 5: Procentuální zastoupení témat ve skupině veřejné zdravotnictví (údaje v
%), 100 % = 498
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Příloha č. 6: Procentuální zastoupení témat ve skupině ekonomika a financování
zdravotnictví (údaje v %), 100 % = 305
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Příloha č. 7: Procentuální zastoupení témat ve skupině závislosti a návykové látky
(údaje v %), 100 % = 111
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Příloha č. 8: Přehled a procentuální zastoupení tří nejčastějších kontextů, kterými byla
rámována nejčetněji zastoupená témata (údaje v %), n1 = 120, n2 = 111, n3 = 106, n4 =
100
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Příloha č. 9: Procentuální zastoupení jednotlivců v roli hlavního aktéra v jednotlivých
zkoumaných médiích (údaje v %), n1 = 1825, n2 = 352, n3 = 329, n4 = 188, n5 = 546, n6
= 322, n7 = 88
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Příloha č. 10: Procentuální zastoupení vybraných institucí v roli hlavního aktéra
v jednotlivých zkoumaných médiích (údaje v %), n1 = 1825, n2 = 352, n3 = 329, n4 =
188, n5 = 546, n6 = 322, n7 = 88
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Příloha č. 11: Procentuální zastoupení jednotlivců v roli vedlejšího aktéra
v jednotlivých zkoumaných médiích (údaje v %, procenta se vypočítávají pouze z
počtu jednotek, ve kterých byl vedlejší aktér uveden), n1 = 1269, n2 = 233, n3 = 229, n4
= 101, n5 = 347, n6 = 291, n7 = 68
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Příloha č. 12: Procentuální zastoupení vybraných institucí v roli vedlejšího aktéra
v jednotlivých zkoumaných médiích (údaje v %, procenta se vypočítávají pouze z
počtu jednotek, ve kterých byl vedlejší aktér uveden), n1 = 1269, n2 = 233, n3 = 229, n4
= 101, n5 = 347, n6 = 291, n7 = 68
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Příloha č. 13: Procentuální zastoupení aktérů v hlavní roli (údaje v %), 100 % = 1825
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Příloha č. 14: Procentuální zastoupení aktérů ve vedlejší roli (údaje v %, procenta se
vypočítávají pouze z počtu jednotek, ve kterých byl vedlejší aktér uveden), 100 % =
1269
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Příloha č. 15: Nejčastější aktéři ve zpravodajství o zdravotnictví (údaje v %, vybraní
jsou pouze ti aktéři, kteří svou četností výskytu přesáhli 3 %) 100 % = 1825
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Příloha č. 16: Procentuální zastoupení jednotek s odkazem na jiné médium v
jednotlivých zkoumaných médiích (údaje v %), n1 = 1825, n2 = 329, n3 = 352, n4 = 188,
n5 = 88, n6 = 546, n7 = 322
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Příloha č. 17: Procentuální zastoupení odkazů na dané médium v analyzovaných
jednotkách (údaje v %, procenta se počítají z celkového počtu jednotek, které obsahují
odkaz; zastoupeny jsou pouze ta média, která v četnosti výskytu odkazů přesáhla 3 %)
100 % = 90
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Příloha č. 18: Kódovací kniha
IDENTIFIKAČNÍ PROMĚNNÉ
1 Médium
1
2
3
4
5
6

Mladá fronta Dnes (rubriky: Titulní strana, Z domova, Ekonomika,
Názory, Sobotní rozhovor)
Lidové noviny (rubriky: Titulní strana, Téma, Domov, Ekonomika,
Názory, Rozhovor)
Hospodářské noviny (rubriky: Titulní strana, Téma, Česko, Události,
Názory, Rozhovor)
Právo (rubriky: Titulní strana, Téma, Zpravodajství, Publicistiky, Trhy 
Ekonomika, Rozhovor)
ČT – Události (vysílané v 19.00)
ČRo – Radiožurnál (Zprávy v 18.00)

2 Datum
dd/mm
3 Typ obsahu (pozn. kóduje se u tištěných deníků, u ČT a ČRo je pouze zaznamenáno,
jestli se jedná o rozhovor)
1
zpravodajský text
2
publicistický text (názor, komentář)
3
rozhovor
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4 Rozsah (pozn. počet slov bez titulku; u ČT a ČRo odpovídá 1 čtené zprávě, 2
reportáži)
1
méně než 150 slov (včetně)
2
151 slov až 400 slov
3
401 slov a více
5 Relevance zdravotního/zdravotnického tématu
1
hlavní téma (v textu se neřeší jiné téma než zdravotnictví)
2
vedlejší téma (v textu se řeší dvě témata, jedno z nich je zdravotnictví)
ANALYTICKÉ PROMĚNNÉ
6 Typ autorství (pozn. autorstvím je míněn podpis pod nebo nad článkem)
1
redakční článek (jméno nebo zkratka autora)
2
agenturní zpravodajství (ČTK)
3
externí autor (např. komentář odborníka na názorové straně)
4
autor + ČTK
5
nelze určit/neuveden
7.1 Hlavní téma
Nemoci, zdravotní problémy
1
nádorová onemocnění (rakovina, leukémie atd.)
2
plicní onemocnění (astma, tuberkulóza atd.)
3
infekční onemocnění (chřipka, kašel, HIV/AIDS, encefalitida, borelióza
atd.)
4
výživová onemocnění, zdravá strava, výživa (diabetes, obezita atd.)
5
alergie
6
úrazy (zlomeniny, popáleniny atd.)
7
zdravotní postižení
8
úmrtí, otravy
9
zubní zdraví
10
oční zdraví
11
porodnictví/gynekologie
12
celkový zdravotní stav
13
zdravotní problémy seniorů (Alzheimerova choroba, Parkinsonova
nemoc atd.)
14
zdraví dětí
15
psychiatrie a psychické problémy
16
plastická chirurgie
17
srdečně-cévní nemoci (infarkt atd.)
19
jiné
Závislosti, návykové látky
20
alkohol
21
drogy
22
kouření, cigarety
23
gambling
24
závislosti obecně (kombinace)
Veřejné zdravotnictví
30
řízení zdravotnictví
32
dostupnost péče
33
zdravotní pojištění, zdravotní pojišťovny, úrazové pojištění
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34
léky, léčiva
35
lázně, lázeňství
36
dárcovství a transplantace
37
zdravotní péče v zahraničí
39
veřejné zdravotnictví obecně (kombinace)
80
elektronické zdravotnictví, elektronizace
Ekonomika a financování zdravotnictví
40
financování zdravotnictví, hospodaření nemocnic, zdravotních
pojišťoven atd.
41
platy ve zdravotnictví
42
regulační poplatky
43
nákup a prodej zdravotních přístrojů, materiálů a prostředků
44
podnikání ve zdravotnictví
90
nadstandardy
50
60
70

životní prostředí, ovzduší, klima, voda atd.
vojenská medicína
věda a výzkum

7.2 Kontext tématu
1
prevence, očkování
2
epidemie
3
léky, léčiva
4
věda a výzkum
5
zdravotní pojišťovny
6
dostupnost péče
7
politika (řízení, protesty atd.)
8
finance, hospodaření, náklady
9
krimi (soudy apod.)
10
legislativa
11
zdravotní stav známých či veřejně činných osob
12
osvěta, propagace
13
novinky v léčbě
14
alternativní medicína
16
atatistika, průzkumy veřejných mínění
8.1 Přítomnost hlavního aktéra
1
aktivní (citace)
2
pasivní (mluví se o něm)
8.2 Typ hlavního aktéra
1
lékař (pozn. v kolonce 8.3 se uvádí nemocnice, ve které lékař působí)
2
nemocnice, lázně
3
záchranná služba, horská služba, hygienické stanice
4
pacient/občan
5
ministr zdravotnictví
6
ministerstvo zdravotnictví (mluvčí, náměstek, úředník atd.)
7
politik (prezident, poslanec, senátor, člen vlády, hejtman, primátor,
starosta, radní atd.)
8
profesní organizace
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9
10
11
12
13
14
15

odborová organizace
nezisková organizace, aktivisté, charita
mezinárodní organizace
farmaceutický průmysl/podnikatel ve zdravotnictví (výrobce, dodavatel
atd.)
zdravotní pojišťovna
soudy, právník, policie
univerzita, výzkumná organizace, vědec

8.3 Jméno hlavního aktéra
Politik, ministerstvo
1
Svatopluk Němeček
2
Martin Holcát
3
Leoš Heger
4
David Rath
5
Martin Plíšek
6
Ferdinand Polák
7
Petr Nosek
8
Boris Šťastný
9
Rostislav Vyzula
10
Miroslav Kalousek
11
Viktorie Plívová
12
Petr Nečas
13
Miloš Zeman
14
Alena Dernerová
15
Václav Klaus
16
Pavel Vepřek
17
Zuzana Roithová
18
Milan Štěch
19
Tomáš Grulich
100 Marek Benda
101 Jan Žaloudík
102 Tomáš Julínek
103 Bohuslav Sobotka
104 Jiří Rusnok
105 ČSSD
106 ODS
107 Poslanecká sněmovna, Senát
Zdravotní pojišťovny
20
Všeobecná zdravotní pojišťovna
21
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
22
Vojenská zdravotní pojišťovna
25
více pojišťoven
Nemocnice, lázně, zdravotnická zařízená
30
FN v Motole
31
VFN v Praze
32
FN Královské Vinohrady
33
Thomayerova nemocnice
34
FN Hradec Králové
35
FN Plzeň
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36
FN Olomouc
37
FN Ostrava
38
FN Brno
39
IKEM
40
krajská/obecní nemocnice
41
Nemocnice Na Homolce
43
Protonové centrum
44
Psychiatrická nemocnice Bohnice
45
Nemocnice na Bulovce
46
Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
47
FN u sv. Anny v Brně
48
Ústav pro péči o matku a dítě Praha – Podolí
49
více nemocnic
120 Lázně Darkov
121 Lázně Klimkovice
122 Lázně Třeboň
124 Lázně Karlovy Vary
125 Janské Lázně
126 Lázně Teplice
128 Lázně Kynžvart
129 Lázně Bohdaneč
130 Lázně Velichovky
131 Lázně Lipová
202 Ústřední vojenská nemocnice
Univerzity, vysoké školy, výzkum
50
Univerzita Karlova v Praze
51
Masarykova univerzita v Brně
52
Univerzita Palackého v Olomouci
53
Ostravská univerzita v Ostravě
54
Akademie věd ČR
57
České vysoké učení technické v Praze
58
Mendelova univerzita v Brně
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
74
75
76
78
79
80

Česká lékařská komora
Česká lékařská společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Asociace českých a moravských nemocnic, Asociace nemocnic
Národní rada pro osoby se zdravotním postižením
Svaz zdravotních pojišťoven
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
SZÚ
ÚZIS
SÚKL
záchranná služba
horská služba
Česká lékárnická komora
Platforma zdravotních pojištěnců
Svaz léčebných lázní
Lékařský odborový svaz – Svaz českých lékařů
Česká asociace farmaceutických firem
Vladimír Valenta
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81
82
83
90
91
92
93
94
95
96
150
152
153
154
155
156
157
158
159
161
163

hygienické stanice
Jindřich Vobořil
Michael Vít
Evropská unie
WHO
OECD
Česká stomatologická komora
Sdružení ambulantních specialistů
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
Drop in
Sdružení lázeňských míst
Česká onkologická společnost
České zdravotnické fórum
Česká vakcinologická společnost
Unie pacientů
Liga lidských práv
Česká diabetologická společnost
Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků
Česká internistická společnost
Česká gynekologická a porodnická společnost
Unie porodních asistentek

9.1 Přítomnost vedlejšího aktéra
kóduje se jako 8.1
9.2 Typ vedlejšího aktéra
kóduje se jako 8.2
9.3 Jméno/název vedlejšího aktéra
kóduje se jako 8.3
10 Odkazy na jiné médium
1
Mladá fronta Dnes
2
Lidové noviny
3
Hospodářské noviny
4
Právo
5
Česká televize
6
Český rozhlas
7
TV Nova
8
FTV Prima
9
iDnes.cz
10
iHned.cz
11
Novinky.cz
12
Aktuálně.cz
13
Insider
14
Lidovky.cz
16
Týden
18
Tempus medicorum
19
Probyznys.info
20
zahraniční zdroj
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21
22
23
24
25
26
27
0

Blesk
Literární noviny
Česká pozice
Protiproud
OZdravotnictví.cz
Rádio Impuls
více zdrojů
žádný zdroj

11 Osobní příběh
1
obsahuje
2
neobsahuje
pozn. 0
99

neobsahuje
jiný/nelze určit

Příloha č. 19: Rozhovor s novinářem č. 1
Kde berete podněty pro svou práci? Jak vznikají témata?
 „Přebíráme agenturní zprávy z ČTK, zprávy regionálních Deníků a přepisy
televize a překlápíme je na internet. Pokud se tam objeví něco, co je pro mě
zajímavé, beru to jako podklad pro vlastní práci. Většinou mě k tomu napadne
ještě jiná souvislost. Dále si vyjíždím články o zdravotnictví přes Newton.
Pokud narazím na téma, o kterém vím, že by zajímalo lékaře, udělám ho
autorsky.“
 „Nemám jiný cíl, než uspokojit naše čtenáře. Informace tudíž vezmu a
představím si, která z nich by je mohla zajímat.“
 „Některé podněty vzniknou i z rozhovoru, jedná se o problematiku, kterou
člověk jen zmíní. Občas se v rozhovoru najde téma, které si zaslouží samostatný
článek.“
Používáte při své práci tiskové zprávy? Chodíte na tiskové konference?
 „Oslovují nás tiskoví mluvčí jednotlivých hráčů ve zdravotnictví, ti také přináší
vlastní zprávy, jejich kvalita je ale různá. Mám ověřené nemocnice, které mají
kvalitní tiskové zprávy podložené daty, někdy jsou to ale jen výkřiky, které si
musím někde ověřit. Buď u úřadu, odborářů nebo někoho ze zaměstnanců.“
 „Problém je, že to máme z redakce do centra hrozně daleko. Pokud se tiskové
konference účastní lidé, u kterých není problém se s nimi později spojit,
neúčastním se jich. Pokud je ale na konferenci nějaká hvězda z oboru, která se
jinak shání těžko, jdu na ni.“
 „Také se účastním různých kongresů a odborných seminářů, u kterých to, co na
nich zazní, nelze opsat z prezentací, protože téma je složitější a musím mít
jistotu, že ho pochopím.“
 „Jsou témata, která zpracujeme pouze z tiskové zprávy, jsou to ale témata,
kterým nepřikládáme tak velkou váhu. Takové články pak podepisujeme jako
redakce, tím dáváme najevo, že je to přejatý text, že ho nezpracovával žádný
redaktor. Používají se například do rubriky krátce.“
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 „Hodně tlačí pojišťovny, hlavně VZP, která má schopného mluvčího, dravce. Je
to kobercový nálet témat každý týden. Jsou ale jedni z mála, kteří dělají tiskovky
i k nepříjemným tématům jako financování zdravotnictví. Tímto náletem ale
můžou některá témata zamlčovat. Jiné pojišťovny nabízí jen témata, která jsou
pro ně nekonfliktní, z některých nelze dostat vůbec nic. Rozhodně se s VZP
komunikuje nejlépe.“
Dostáváte podněty od čtenářů?
 „Naši čtenáři, tedy lékaři, nám také dávají podněty.“
Schvaluje někdo vámi navržená témata?
 „Témata předkládáme na poradě, kde je šéfredaktorka a redaktoři. Je nás ale
málo, v tom je to specifické. Musíme tedy všichni vědět všechno. Řekneme si
témata na měsíc dopředu, během měsíce se to ale může hodně změnit. Pozdější
úprava už je mírná.“
Jsou pro vás důležité lidské příběhy?
 „Protože nás nemůžou číst laici, osobní příběhy pro nás důležité nejsou. Příběhy
pacientských organizací používáme pouze v případě, že v nich nějakou zásadní
roli hraje lékař. Dále používám příběh pacienta, pokud selhává systém. Nebo u
transplantací.“
 „Kromě pacientských organizací nabízí příběhy dobří organizátoři workshopů
pro novináře.“
Když už máte téma a rozhodnete se mu věnovat, na jaké zdroje se obracíte? Jaké
charakteristiky má dobrý zdroj?
 „Pokud se jedná o obecný problém, oslovím někoho z komory, pokud je to
specifičtější, oslovím někoho z odborné společnosti.“
 „Lidé si dnes nechávají čas na odpověď. Dřív jsem zvedla telefon a lidé na mě
mluvili do telefonu, teď se to posunulo, takže otázku zformuluji do emailu, na
který člověk odpoví. Odpověď si tedy člověk může lépe uspořádat. Existuje tedy
korekce, člověk není tlačený vůbec do ničeho, co by nechtěl říct.“
 „Oslovuji i lidi, kteří už jsou citovaní v ČTK, někdy mi totiž řeknou něco jiného,
někdy ale mají připravené svoje stanovisko, takže nic nového neřeknou. Já mám
ale to svědomí, že jsem zdroje oslovila sama, že jsem nic neopsala.“
 „Na poradě se bavíme o tom, koho oslovit, aby byl článek vyvážený. Například
když jde o platy, tak aby se v něm neobjevovalo moc odborářů.“
 „Mám zkušenost, že když oslovím někoho, kdo vystoupil na tiskové konferenci,
na které jsem nebyla, své vyjádření ještě trochu upraví. Vzpomene si na
důležitou věc, kterou neřekl, takže někdy je to vlastně výhoda tam nebýt.“
Jak byste zhodnotila komunikaci s ministerstvem zdravotnictví a s politiky?
 „Vše jde přes mluvčí. Kolikrát na konkrétní otázky dostávám zcela nekonkrétní
odpovědi. Zrovna u ministerstva je dobré chodit na jejich tiskovky, když je
ministr před kamerami, nemůže si dovolit neodpovědět.“
 „Na ministerstvu je témat hrozně moc, bohužel je ale anonymní, u některých
ředitelů odborů, pokud se s nimi někde nesetkám, vůbec nevím, že tam jsou.
Problém je, že někdy vůbec nelze zjistit, kdo třeba jede jednat do Bruselu, co
tam vyjednal atd. To mi hodně vadí. Když už jsem se snažila doptat, vše jde přes
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tiskovou mluvčí. Cituje někoho, ale podepíše se pod to sama. Když už najdu
adresu na někoho konkrétnějšího, stejně mě odkáže na mluvčí.“
 „Těžší je to se zdravotními radní v krajích, s některými mám dobrou zkušenost,
s jinými ne. Některé informace nepustí filtr kontroly.“
 „Není problém kdykoli přijít do parlamentního a senátního výboru pro
zdravotnictví a kohokoli se na cokoli zeptat. To, jestli politik něco řekne, záleží
na tom, jestli vás zná nebo jestli zná alespoň médium, pro které pracujete. Mám
s tím ale dobré zkušenosti. Tito politici si většinou nechávají svoji odbornou
praxi, takže ze zdravotnictví zas tak nevypadnou. Z politiků na nás ale nikdo
netlačí.“
Jakou máte zkušenost s farmaceutickými firmami?
 „Netlačí na nás. Ve chvíli, kdy od nich přijde tisková zpráva, ve které propagují
nějaký svůj výrobek, lék nebo akci, většinou se domluvíme s obchodním
oddělením a uděláme pro ně v redakci text, který bude jako PR článek. To už
s čistým svědomím nemůžeme publikovat, pokud to ale chtějí inzertně podpořit,
problém s tím není. V novinách to pak musí být označené.“
 „Farmaceutické firmy mají nálepku bohatých, když se ale jedete podívat na
výrobu nějakých léčiv, je to z pohledu novináře hrozně zajímavé. Oni sice
zaplatí cestu, novinář z toho ale má nový a originální materiál. Zas tolik mi
spolupráce s těmito firmami nevadí.“
 „Farmafirmy nejde opomenout, je to součást zdravotnictví.“
Jakou máte zkušenost s PR agenturami?
 „Nejhorší spolupráce je s PR agenturami, zbavit se někoho, kdo vám do
odborného média posílá informace o chřipce a jaké brát léky, když nemůžete
spát, je složité.“
 „Oni se snaží oslovit hodně novinářů, takže je to hodně laické. Když jim chci
vyjít vstříc a řeknu, co by mě třeba zajímalo, stejně si výsledný článek musím
udělat sama, takže v tomto smyslu moc nepomůžou. Jen výjimečně.“
 „Velkou část věcí od nich mažu.“
 „To, co dělají, není zpravodajství. Oni pozvou lékaře a vysvětlují třeba
problematiku rakoviny prostaty. Vím, že je to závažný problém, ale pro odborné
médium to není zajímavé. Naši čtenáři takové věci totiž vědí.“
Příloha č. 20: Rozhovor s novinářem č. 2
Kde jste brala podněty pro svou práci? Jak vznikala témata?
 „V redakci byl vždycky tlak na to, abychom přinášeli něco nového, co ještě
nikde nebylo. Proto jsem často jako pozorovatel chodila na odborné semináře, ať
už do Poslanecké sněmovny, do Senátu nebo neziskovek. Chytala jsem se témat,
která tam někdo nadhodil, a později jsem k nim dohledávala další informace.
Kolikrát tam padla třeba zmínka o tom, že nějaký zákon půjde do
připomínkového řízení, pro mě to znamenalo získat ho, projít ho a napsat o něm.
Nebo se nějaká asociace zmínila, že tvoří etický kodex, tak jsem ho po nich
chtěla. Nebylo to tak, že by někdo zazvonil a dal mi spoustu podkladů.“
 „Další cesta byla chodit na ,udržovací‘ kafe na ministerstvo. Například tým
kolem ministra Leoše Hegera byl hodně přístupný. Ministerstvo jednou za čas
pořádalo organizovanou večeři, kde prezentovalo věci, na kterých pracuje. Bylo
to vstřícné neformální setkání.“
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 „Mým největším zdrojem byl asi ředitel kabinetu Leoše Hegera. Vždy uměl
zavolat s tématem, které se hodilo přesně mě. Dokázal témata filtrovat a cíleně
je nabízet. Téma pouze nadhodil, já k němu dohledávala další věci. Nebylo to
tedy PR ministerstva, ale PR rezortu jako takového.“
 „Stávalo se, že jsem si šla s někým popovídat, ale nic z toho nebylo. Čím méně
je lidí v redakci, tím více mají novináři práce, a tím pečlivěji si vybírají, s kým
se sejdou.“
 „Článkům pomáhají slova jako ,vůbec poprvé‘, ,absolutně unikátní‘ a podobně.
Vždycky funguje konflikt nebo šok, moment překvapení. Téma muselo být
tvrdé, nešlo o zdraví a medicínu, ale spíš o rezort zdravotnictví, legislativu a
ekonomiku.“
 „Měla jsem v hlavě rozdělené hráče na zdravotnickém poli – právníci,
nemocnice, doktoři, pojišťovny, ministerstvo a byznys. Témata se tedy točila
kolem těchto subjektů. Novinář nesmí sklouznout k tomu, aby byl hlásnou
troubou jen jedné skupiny.“
Sledovala jste jiná média? Hledala jste v nich podněty? Používala jste ČTK?
 „Každé ráno jsem se koukala na Tribune.cz, kde jsou sdruženy všechny
zdravotnické články, které ten den vyšly. Podnět se dal najít i v diskuzi pod
těmito články.“
Používala jste při své práci tiskové zprávy? Chodila jste na tiskové konference?
 „Tiskové zprávy pro mě neměly smysl, protože ztrácely exkluzivitu. Pro mě už
chodily pozdě. Stejně tak ČTK, kterou měla také ostatní média.“
 „Některé jsou prvoplánově aktivní, například VZP dodneška vydává zprávy, že
je v přebytku 300 milionů korun. Novináři by přitom mělo dojít, že to je v České
republice částka zhruba na půldenní péči. Je to tedy úplně irelevantní číslo.“
Dostávala jste podněty od čtenářů?
 „Ne, nedostávala jsem.“
Schvaloval někdo vámi navržená témata?
 „Konstrukce tématu je složitý proces. Zaprvé musí sedět stylu média, zadruhé se
o něm musí vést diskuze na redakční poradě, musí ho schválit vedení redakce a
někdy i další lidé. Téma se dál vyvíjí v den, kdy na něm novinář pracuje a
schválená musí být i finální verze. Mezi myšlenkou a publikováním zprávy
uteklo i několik dní, témata se totiž plánují týden dopředu.“
Byly pro vás důležité lidské příběhy?
 „Pro mě důležité nebyly, když ale teď dělám tiskovou zprávu, bez pacientského
příběhu nemá smysl. Zjistila jsem, že dobré zdravotní téma pro novináře je
pacient v županu.“
Když jste měla téma a rozhodla jste se mu věnovat, na jaké zdroje jste se obracela? Jaké
charakteristiky má dobrý zdroj?
 „Existují zdroje, na které se zdravotní novinář musí obrátit, protože reprezentují
nějakou moc, například ministerstvo, nebo sdružují lidi a instituce, o kterých je
řeč.“
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 „S Českou lékařskou komorou byla spolupráce v době protestů a stávek nutná.
Já s nimi ale moc spolupracovat nechtěla, protože dopředu bylo vždy jasné, co
řeknou. V některých případech bylo zbytečné jim volat, stačilo se podívat do
jejich časopisu a použít jednu větu.“
 „Dobrý zdroj je ten, kterého člověk už zná a ví o něm, že umí mluvit, zvedne
telefon a nebude chtít svou řeč autorizovat. Nejdůležitější je rychlá a
jednoznačná reakce. Špatný zdroj je ten, který se bojí, aby někoho nenaštval.
Může to být ředitel nemocnice, který podléhá ministerstvu, a bojí se zkritizovat
návrh ministra.“
 „Neměla jsem škálu zdrojů napříč politickými stranami.“
 „Člověk si za svou praxi vytipuje několik lidí, kteří se nebojí přiklonit se
k jednomu názoru. A ani nemusí být ostrý, stačí názor jen zformulovat.“
 „Zdroj, který řekne, že se mu to teď nehodí, abych to nechala na později, je
k ničemu. To pak novinář zavolá někomu jinému. Nechat téma na později
znamená, že o tom napíše někdo jiný.“
 „Doplňující informace jsem hledala v monitoringu médií a otevřených zdrojích.
Například Justice.cz, statistiky na ÚZISu, OECD apod.“
Jakou máte zkušenost s farmaceutickými firmami?
 „Tlak od nich jsem nikdy necítila, ba naopak. Tyto firmy chtějí být úplně
nepovšimnuté, nechtěly na sebe upozorňovat, i když to nebylo vůbec
konfrontační. Pro mě byly farmaceutické firmy špatný zdroj, protože vůbec
nemluvily.“
Jakou máte zkušenost s PR agenturami?
 „Podklady od nich byly často nepoužitelné. Často jim chyběla rešerše. Dopředu
se agentury nezajímaly, jestli jsme pro jejich téma vhodné médium.“
 „Někteří pracovníci PR se vnucovali, ale způsobem, který se nedá moc využít.
Od oddělení PR například často chodilo, že kdybych chtěla, ředitel se může
kdykoli a k čemukoli vyjádřit. Naopak když si nějaká společnost sama našla
rubriku, do které by chtěla přispět, protože se tam hodí, tak proč ji nevyužít.
Týká se to například reportáží o úspěšných českých firmách.“
Myslíte si, že práce novináře, který se věnuje zdravotnictví, se nějak odlišuje od
novináře, který má na starosti jiný obor?
 „Nemyslím si, že by se práce novináře, který se věnuje zdravotnictví, nějak
zásadně lišila. Každý si musí v hlavě představit daný rezort a póly, které se
v něm pohybují, a plout mezi nimi. I specifické termíny a zkratky jsou v každém
oboru.“
 „Když teď můžu posoudit jednu věc z hlediska toho, co se píše, a jak je to ve
skutečnosti v nemocnici, často se pozná, že je informace přifouknutá, aby z ní
mohl být dobrý článek.“
Příloha č. 21: Rozhovor s novinářem č. 3
Kde berete podněty pro svou práci? Jak vznikají témata?
 „Vzhledem k tomu, že zdravotnictví dělám už delší dobu, lidé z oboru mě znají
a sami mi volají. Znám se například se spoustou pacientských organizací.
S konkrétními lidmi i konkrétními organizacemi jsem v neustálém kontaktu. Ti
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jsou tedy mým nejčastějším zdrojem zpráv. Někdy mě kontaktují i několikrát
denně. Samozřejmě, že ne všechno se hodí.“
„Snažím se dělat věci, které jsou důležité. Snažím se věnovat tomu, co má
nějaký společenský dopad nebo je nějakým způsobem skandální. Pro mě je
nejdůležitější, aby to pomohlo. Chci, aby moje práce měla smysl.“
„Dřív jsem dělala i kauzy, ale nebyl o ně takový zájem. Problém je v tom, že je
s tím hrozně práce. Poměr cena výkon není přívětivý.“
„Vše beru jako výzvu, není téma, které by kvůli obrázkům nešlo pokrýt.
Nejhorší jsou psychiatrická témata, téma sebevražd, spánku, přepracování atd.“
„Oblíbené jsou transplantace, po kterých je poptávka, často se točí témata
dokola, třeba sezónní nemoci. Snažím se v nich pokaždé nacházet něco nového,
aby to nebyla nuda. Není ale nekonečně mnoho možností. Když jsou na to jen
dvě hodiny, nejde vymyslet nic moc nového, nelze ani obměnit respondenty.“

Sledujete jiná média? Hledáte v nich podněty? Používáte ČTK?
 „Ostatní média sleduji jen pro zajímavost, vliv na mě nemají. Někdy ale dostanu
zadáno, že se mám věnovat tématu, které vyšlo někde jinde. V takovém případě
citujeme.“
 „Odbornější média jako Zdravotnické noviny nebo časopis ČLK si projedu jen
v rychlosti, při této práci nestihnu dělat analýzy do hloubky. Občas čtu studie, i
v angličtině. Do reportáže z toho ale můžu použít třeba jen jednu větu.“
 „ČTK otevírám jen jednou měsíčně. Naši šéfové z ní ale čerpají, dívají se, jestli
není něco nového, aktuálního.“
Používáte při své práci tiskové zprávy? Chodíte na tiskové konference?
 „Tiskové konference, které někdo pořádá v restauraci, jsou pro mě k ničemu.
Z takové konference neudělám obrázky, které jsou pro mě důležité. Proto je
lepší si to domluvit sama. Občas ale na nějakou jedu, nejsou vždy zbytečné.“
 „Tiskové zprávy nemocnic nebo pojišťoven jsou prospěšné, záleží ale na tom,
kdy je pošlou. Když zprávu pošlou v šest hodin večer, nemám šanci informaci
nějak zpracovat. O takových věcech potřebuji vědět dopředu.“
 „Je potřeba číst všechny e-maily, projít si tiskové zprávy apod. Občas tam něco
najdu. Občas třeba díky tomu odhalím, že se někdo chlubí, jak má něco první, ve
skutečnosti jsem o tom ale už četla u někoho jiného. Díky tiskovým zprávám
jsem neustále v obraze.“
 „Občas nás zvou na unikátní operace nebo první vyzkoušení nějaké metody,
jsem k tomu ale skeptická. Doktoři volají, že dělají nějakou unikátní operaci, ve
skutečnosti jde ale jen o mikroposun, jen o detail. Někdy zdravotníci lžou, nejde
to ale uhlídat. Často zjistím, že se metodu naučili někde jinde, takže nejde o
unikát. To se obtížně ověřuje. Ke slovu unikátní jsem velmi skeptická.“
Dostáváte podněty od diváků?
 „Od diváků dostáváme podněty velmi zřídka. Navíc mám takovou zkušenost, že
nejsou spolehliví. Ve svém vlastním volnu se s nimi sejdu, vyslechnu si je,
většinou z toho ale nic nebylo.“
Schvaluje někdo vámi navržená témata?
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 „Téma nadhodím na poradě. Jestli se mu budu, nebo nebudu věnovat, rozhodnou
editoři. Téma musím obhájit, každý má totiž jiné preference. Někdy to také
záleží na tom, kdo a jak se vyspí. Někdy si i nadřízení sami řeknou o téma.“
Jsou pro vás důležité lidské příběhy? Kde je získáváte?
 „U nás jsou příběhy hodně důležité, někdy se říká ,no story, no glory‘.“
 „Příběhy pochází z pacientských organizací a ze sdružení. Když je nejhůř,
získávám je přes doktory. Někdy sehnat příběh není vůbec jednoduché. Trvat to
může i šest sedm hodin. Stane se, že ráno přijdu na poradu a odcházím z ní
s tím, že musím do večera sehnat muže, který se nechal vykastrovat. Špatně se
třeba sháněl příběh k potratové pilulce. Tak volám a zkouším.“
 „Jsou i případy, kdy mám dopředu příběh a na jeho základě dělám zobecnění.“
Když už máte téma a rozhodnete se mu věnovat, na jaké zdroje se obracíte? Jaké
charakteristiky má dobrý zdroj?
 „Snažím se, aby lidé v reportáži byli nejlepší ve svém oboru. Nejlépe se pracuje
s těmi, kteří už vás znají. Někdy je otázka času, než mi doktoři začnou
důvěřovat.“
 „Zdroje vybírám primárně podle toho, jestli jsou k dosažení a jestli mají čas. U
doktorů je to někdy problém, protože operují, mají pacienty a podobně. Televize
je v tom specifická, píšící novinář zavolá a má to, televize za člověkem musí
fyzicky dojet, musí ho natočit a ještě je potřeba natočit ilustrační obrázky.“
 „Výběr doktorů omezuje to, že řada z nich nechce být natáčena. Nevadí jim
vyjádřit se, ale nechtějí být na obrazovce. Stává se také to, že nechtějí být na
kameře, protože nemají ten den hezky učesané vlasy. Někteří jsou ješitní.“
 „Máme síť lidí, u kterých víme, že se na ně můžeme obrátit. Někdy se ale stává,
že některého člověka už je moc, tak zase točíme někoho jiného.“
 „Důležité je, aby uměl dobře mluvit. Když neumí, reportáž nikdy nebude dobrá.
Když doktor koktá a novinář to přepíše do novin, je to v pohodě. Do televize to
nejde.“
 „Měla jsem snahu najít nového onkologa, našla jsem doktorku, se kterou jsem
natočila rozhovor, bylo to ale příšerné, protože nebyla schopna dát dohromady
větu. Čtvrt hodiny jsem v rozhovoru hledala dvě věty, které by se daly použít.
Do budoucna tedy vím, že s touto doktorkou už nikdy točit nebudu.“
Jak byste zhodnotila komunikaci s ministerstvem zdravotnictví a s politiky?
 „U ministerstva je někdy problém sehnat konkrétního člověka, většinou musí
vše jít přes tiskové oddělení. To je ale většinou schopné a řekne alespoň něco.“
 „S politiky moc nespolupracuji.“
Narážíte při své práci na problematiku odborných výrazů?
 „Nemůžu používat doktorské formulace. Někdy je těžké doktorům vysvětlit, že
nemůžou mluvit jazykem, na který jsou zvyklí. Je tedy potřeba jim naznačit,
jakou cestou se mají v rozhovoru vydat, jak to mají říct lidsky. Divák to vždy
musí pochopit.“
Jakou máte zkušenost s farmaceutickými firmami?
 „Občas mě zkouší do něčeho natlačit, já se tomu snažím nepodléhat. Když je
třeba nové očkování, volá a píše hrozně moc lidí, kteří mají zájem, abychom o
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tom natočili. V takovém případě to řešíme s editory a snažíme se najít zlatou
střední cestu. Někdy se stane, že ze strachu z lobby se téma ani v hlavní relaci
nevysílá.“
 „Někdy tyto firmy používáme k tomu, že si u nich natočíme obrázky výroby
nějakého léku. Dále firmy nabízí press tripy, na ně ale nejezdíme. Nabízeli nám
třeba ukázku výroby nitroočních čoček, my tu ale máme takovou politiku, že to
neděláme. Takže i kdyby to třeba bylo zajímavé, nejela jsem.“
 „Když používáme zdravotnické firmy, často vůbec neříkáme, jaká konkrétní
firma to je. Nebo abychom nebyli předpojatí, dáme prostor dvěma podobným
subjektům, třeba dvěma soukromým klinikám nebo dvěma pojišťovnám.“
Jakou máte zkušenost s PR agenturami?
 „PR píše pořád. Někteří z nich jsou až otravní. Třikrát jim řeknu ne a oni volají
znova a znova a znova.“
 „Dokážou pomoci? Jak kdo a jak kdy. Občas se stane, že nabízí skutečně
zajímavé věci. Někdy ale sami nevědí, co nabízí. Stalo se mi, že mi volala slečna
a nabízela, že budou dělat transplantaci pupeční šňůry. Spletla si to, myslela
krev.“
 „Někdy je nepochopitelné, že nemocnice má vlastního tiskového mluvčího, a
ještě k tomu si platí PR agenturu. Někdy má i doktor vlastní agenturu.“
 „Pracovníci PR se snaží natlačit spoustu věcí, já k nim ale sahám až v momentě,
kdy je nouze. Naštěstí to není moc často.“
 „PR se také snaží nabízet příběhy, problém ale je, že jsou většinou založené na
konkrétním produktu.“
 „Někdy PR nechápe, že některá témata se do televize nehodí. Třeba výstavy.“
Příloha č. 22: Rozhovor s novinářem č. 4
Kde berete podněty pro svou práci? Jak vznikají témata?
 „Nejčastějším zdrojem zpráv jsou pro mě PR agentury, tiskové konference a
tiskové zprávy, farmakologické firmy, stát a pojišťovny.“
 „Zásobují mě PR agentury, dost se jich soustředí právě na zdraví. Agentury jsou
schopny připravit materiál tak, že ho můžete vzít a překlopit do novin. To já ale
nedělám. Vždy si vezmou nějaký problém, třeba rakovinu prsu, doplní to
citacemi od radiologů a odborníků, doplní k tomu statistiku od ÚZISu a
kompletně zpracují článek. Pokud to novinář překlopí do novin, neudělá chybu,
protože to jsou ověřené a autorizované informace. Já to ale beru jako základ
informace, po které jdu.“
 „Snažím se vycházet z informací, které mi dají agentury, a pak jít přes osoby,
které citují.“
 „Zdrojem je pro mě i můj archiv, to jsou výstřižky novin za několik let mé
práce.“

Sledujete jiná média? Hledáte v nich podněty? Používáte ČTK?
 „Sleduji je každý den, je to moje povinnost. Nedá se ale sledovat vše, sleduji
proto nejhlavnější konkurenci: celostátní deníky, Českou televizi a rozhlas.
Nejdůležitější je v tomto Česká televize, která je nejmasovější a nejvíce
v člověku utkví. Kromě toho sleduji Zdravotnické noviny a Medical Tribune,
které jsou nesmírně odborné, takže si z jejich zpráv můžu vzít jen jádro.“
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 „ČTK sleduji také. Dalším zdrojem je internet. Když něco potřebuji, zadám si
heslo do vyhledávače.“
Používáte při své práci tiskové zprávy? Chodíte na tiskové konference?
 „Když je tiskovka, musím ji dát do novin. I když druhý den zpráva nevyjde,
protože skladba novin je jiná, musím ji odevzdat. I kdyby bylo šest tiskovek za
den, musím všechny zpracovat. Některé zpracuji z ČTK, jiné z toho, co pošlou
organizátoři, jiné sám, ale odevzdávám je všechny. Vychází to z konkurenčního
boje novin. Když to bude zajímavé a já to mít nebudu, schytám to.“
 „Dalším zdrojem jsou tiskové konference a tiskové zprávy nemocnic, dnes je
mezi nemocnicemi taková konkurence, že se v důsledku toho snaží dobře se
prezentovat navenek. Prezentují se tak, že informují o tom, že dělají neobvyklé
zákroky nebo že dělají zákrok, který je statisticky nějak zajímavý, například je
tisící. K tomu přidají celý background. Navíc se k tomu snaží mít i pacienta,
který řekne svůj příběh, jak mu nemoc začala, jak se dostal na dané pracoviště,
jak se cítí apod. To je nejlepší, co může být.“
Dostáváte podněty od čtenářů?
 „Lidé mi píšou, abych jim pomohl, já ale nemůžu. Náměty dávají hodně, bývají
pozitivní, že chtějí někoho pochválit, ale i negativní. Pokud jsou tyto podněty
adresné, například na nějakou nemocnici, snažím se přes krajánky zjistit, jak to
doopravdy je. Je to ale složité, protože je to tvrzení proti tvrzení. Novinář nic
nedokáže, protože nemá přístup ke zdravotní dokumentaci, takže se musí obrátit
na ČLK nebo na soud. Na to ale redakce nemají síly ani prostředky. Je potřeba
s tím zacházet opatrně, za poškození dobrého jména nemocnice hrozí i pokuta.
Vše musí být ověřené.“
Schvaluje někdo vámi navržená témata?
 „Není na mě, abych rozhodl o zařazení do novin, to je věc vedení redakce.
Musím zpracovat vše, co se ten den týká zdravotnictví a je to důležité nebo
zajímavé.“
 „Dopředu témata nepředkládám, i když můžu. Pokud je to vlastní materiál, má
samozřejmě přednost.“
Jsou pro vás důležité lidské příběhy? Kde je získáváte?
 „Noviny dělají témata přes příběhy lidí. Víc totiž oslovíte čtenáře, je mu to
bližší. Když vidí, že konkrétní osoba má určitý zdravotní problém, víc ho text
přitáhne, než když je obecný. Je-li u toho ještě fotografie daného člověka, je to
ještě umocňující.“
 „Příběhy nabízí nemocnice nebo agentury.“
Když už máte téma a rozhodnete se mu věnovat, na jaké zdroje se obracíte? Jaké
charakteristiky má dobrý zdroj?
 „Vždycky se snažím, aby citovaní lidé byli největší osobností v daném oboru.
Ne vždy se to ale podaří. Bývají to tedy primáři, přednostové klinik nebo ten,
kdo operuje nebo léčí.“
 „Vždy se snažím ptát se na názor společnosti, která téma zastřešuje.“
 „Mám síť vyzkoušených kontaktů, čas od času ale musím najít někoho nového.
Souvisí to i s obměnou generace. Primáři a doktoři pomalu odchází a vybírají si
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své nástupce, takže je potřeba se s nimi nově seznámit. Pak se snažím udržovat
s nimi kontakt.“
Jak byste zhodnotil komunikaci s ministerstvem zdravotnictví a s politiky?
 „Stát je dost skoupý, v mediálních aktivitách je jeden z nejhorších, protože chytá
problém za ocas. Problém je v tom, že ministerstvo začíná řešit problémy, až
když vypuknou. I když několik ministrů se snažilo jít za prevencí.“
 „Problém je, že ministerstvo zastřešuje jen fakultní nemocnice, dalších pět
ústavů a to je všechno. Ministerstvo má dnes úplně jinou funkci, nic neřídí, má
za úkol jen vytvářet legislativní rámec pro zdravotnictví. Jako aktéra ho tedy
využívám málokdy.“
 „Problém je v tom, že když ministerstvo řekne, že je potřeba, aby lidé zdravě
jedli a pili, není to událost. Když je tisící transplantace v IKEMu, je to událost.
Také proto jejich preventivní programy tolik pokulhávají.“
 „V parlamentu bývají odborné semináře na zdravotní témata, dělá to zdravotní
výbor. Sami politici komentují jen politické události ve zdravotnictví, například
korupci nebo peníze ve zdravotnictví, nikoli ty odborné. A dělají si na tom
politické body. Odborné věci mohou komentovat jen politici, kteří jsou lékaři.“
Narážíte při své práci na problematiku odborných výrazů?
 „Zásadou je, že v deníku musí každé informaci rozumět každý. Ať je to
sebesložitější problém, musí tomu rozumět dědeček, který bydlí v Podkrkonoší.
Odborný výraz můžu použít, v závorce ale musí být uvedeno vysvětlení. Já se
snažím odborné výrazy úplně eliminovat. Pokud mi někdo pošle zprávu
v angličtině, okamžitě ji házím do koše.“
 „Složité věci, u kterých si nejsem tolik jistý, dávám k autorizaci. Jsou to
slovíčka, které v kontextu nemusí novinář pochopit správně.“
Jakou máte zkušenost s farmaceutickými firmami?
 „V poslední době to dělají dobře, snaží se ukazovat, jak jejich léky v daném
oboru mohou zapůsobit a jakou přidanou hodnotu přináší pacientovi. Některé
firmy v tom vynikají, je ale potřeba dát si pozor, v podtextu totiž bývá skrytá
reklama na jejich medikamenty. Na to si dávám velký pozor a jsem na to
opatrný. Spíš s nimi spolupracuji po stránce statistiky a podobně.“
Jakou máte zkušenost s PR agenturami?
 „PR agentury se hodně vnucují. Hodně vybírám a dost selektuji.“
 „Každá odborná společnost, a ve zdravotnictví jich je asi 60, má nasmlouvané
lidi, kteří jim dělají PR.“
Ostatní
 „S exkluzivitou je problém, taková informace se totiž týden vyvrací a uvádí na
pravou míru.“
 „Tato práce mě naplňuje proto, že lidem přináším informace, jak si uchovat
zdraví. Z 60 procent může člověk svoje zdraví ovlivnit sám, z 20 procent ho
ovlivní životní prostředí, kde člověk žije, a z 20 procent genetika. Když lidé
mají informace, mohou se podle toho zařídit. Snažím se proto vždycky dávat
rady a doporučit. Je na člověku, jestli se podle toho bude chovat.“
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Příloha č. 23: Rozhovor s novinářem č. 5
Kde berete podněty pro svou práci? Jak vznikají témata?
 „S tématem vždy musí přijít redaktor, který si hlídá danou oblast. V nejlepším
případě by to mělo být něco, co není klasickou denní agendou, tedy co by
aktuálně chtělo prezentovat třeba ministerstvo.“
 „Hlídám si ministerstvo zdravotnictví, v jaké fázi jsou různé záležitosti, každý
týden jim posílám několik dotazů, pořád se na něco ptám. Automaticky se dívám
na všechny zprávy odborných komor, sleduji instituce, které mám na starosti.
Téma se snažím najít na základě toho, co vím, že už se řešilo, nebo se vracím
k věcem, které jsme sledovali, aby nám neutekly.“
 „Někdy dostanu úplně nový podnět od pacienta.“
 „Po nás se žádá, aby to bylo něco, co se jinde neobjevilo a co budeme dělat jako
jediní. To je priorita. U věcí, které spadají do denního zpravodajství, je zase
snaha dělat téma jinak, najít nějaký přesah. O to je to těžší a ne vždy se to
podaří.“
 „U témat mám kritéria, aby to byla nová informace, aby se dotýkalo co
největšího počtu lidí, tedy aby mělo co nejširší záběr. A do jaké míry je to
relevantní zpráva. Musím tedy selektovat, jestli téma není jen něco, co mi někdo
chce podstrčit. Na prvním místě je aktuálnost, poté zajímavost pro diváky.“
 „Existují témata, která nejde obrázkově zpracovat. Vždycky se o to dá pokusit,
otázkou ale je, jestli to vyjde. Pokud je to opravdu zajímavé a nejsou z toho
obrázky, stává se, že editor řekne, že to odvysíláme bez obrázků, pak se jedná o
reportáž pouze z výpovědí.“
Sledujete jiná média? Hledáte v nich podněty? Používáte ČTK?
 „Sleduji je, ale spíš ze zajímavosti. Někdy se s konkurencí potkáme na místě,
takže zpracováváme stejné téma. Pak se podívám, jak to zpracovali. Koukám,
jestli jsem třeba měla něco lepšího.“
 „Každé ráno sleduji všechny noviny a zdravotnické servery, večer si
nepravidelně projedu televizní zprávy. Občas si to projedu Newtonem. Sleduji je
hlavně proto, abych nepracovala na tématu, které už někdo zpracoval.“
 „Pokud najdu v jiných médiích atraktivní téma a vím, že se mi ho podaří
posunout někam dál, nechám se inspirovat. Když ale zjistím, že něco, co chci
dělat, už někdo dělal, upustím od toho.“
 „ČTK se snažím vyhýbat. V momentě, když je zpráva v agentuře, už není
autorská. Spíš v ní sleduji aktuální zpravodajství. Když se objeví nějaké téma
v ČTK, je to pro mě znamení, že bych se měla poohlédnout po jiném tématu.
Neberu to jako zdroj informací, ale jako konkurenci.“
Používáte při své práci tiskové zprávy? Chodíte na tiskové konference?
 „Nemocnice často posílají zprávy, že dělají unikátní zákroky a podobně. Zjistila
jsem, že je potřeba si ověřovat, jestli jsou opravdu první nebo jestli má zákrok
význam. Když si to člověk obvolá, hodně se to vyselektuje.“
 „U tiskových zpráv pojišťoven je potřeba dát si pozor, kdy je to důležitá
informace. Zprávy, které VZP vypouští, jsou vesměs pozitivní. Je tedy potřeba
dát si pozor, abychom se nestali jejich reklamou. Je třeba zvážit, kam je to
zajímavé, protože je to největší pojišťovna, a od kdy už je to reklama.“
 „Pokud dělám téma, ke kterému je tisková konference, jdu na ni. Pro televizi je
to ale nevděčná věc, protože obrazově je nejímavá. Člověk tam vlastně jde jen
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pro informace, já často po tiskovce jedu s doktorem do nemocnice, kde se obleče
do pláště a je v přirozeném prostředí. Konference jsou dobrým zdrojem
informací, ale časově hrozně zdržují, protože z tiskovky reportáž nikdy
nenatočím.“
Dostáváte podněty od diváků?
 „Stává se to, ale není to častá věc, třeba jednou za měsíc nebo dva měsíce.
Většinou se to týká nedostupnosti nějakého léku, novinář si to ale vždy musí
ověřit.“
Schvaluje někdo vámi navržená témata?
 „Témata nabízím dopředu na celý týden. Editoři a šéfredaktoři si vybírají, co je
nejvíce zaujalo. Primárně je to ale na mně. Občas s tématem přijde i rešeršní
oddělení, ke každému v redakci se totiž dostane jiná zpráva. Není to ale moc
často.“
 „Občas zaúkolují redaktora šéfové. Pokud se jim zalíbí nějaké téma ze
zdravotnictví, přenesou ho na mě a já vyhodnotím, jestli stojí za to.“
Jsou pro vás důležité lidské příběhy? Kde je získáváte?
 „Záleží na typu reportáže, nemám ráda, když je v ní příběh pro příběh.“
 „Téměř ke každému tématu se dá najít člověk, kterého se týká. Reportáži dá
příběh něco jiného. U některých diagnóz ale zvažuji, jestli je to nutné, obzvlášť
když se jedná o vážnou nemoc. Nechci nikoho přemlouvat, ale snažím se ve
většině případů příběh sehnat.“
 „Příběhy nejčastěji sháním přes lékaře, primáře a přednosty oddělení. Poprosím
je a je to jen na jejich dobré vůli a o našem vztahu. To oni se ptají na oddělení
pacientů, nemůžou mi dát kontakt přímo.“
 „Mnohdy je obdivuhodné, že se to daří, většinou mám na příběh jeden den.“
 „Nejlepší je to u hospitalizovaných pacientů, u ostatních spolupracujeme
s pacientskými organizacemi.“
 „Problém je například sehnat ženu po znásilnění. V tomto případě je potřeba jí
vysvětlit, že tak může pomoct dobré věci.“
Když už máte téma a rozhodnete se mu věnovat, na jaké zdroje se obracíte? Jaké
charakteristiky má dobrý zdroj?
 „Pokud je to ministerské téma, obvolám rezort a všechny, kterých se to týká.
V každém tématu jsou nějací klíčoví hráči. Vychází to také ze zkušeností,
člověk už ví, že třeba velké nemocnice mají na něco jiný názor než malé. Vždy
se snažím mít zhruba tři různé pohledy na věc.“
 „Pokud se téma týká nějakého unikátního zákroku, je potřeba si ověřit, jestli se
opravdu týká o unikát, dále se k tomu snažím mít jednu dvě další nemocnice,
aby to nebylo jednostranné.“
 „Pokud potřebuji lékaře k nějakému vážnějšímu tématu, vždy jdu po odborných
společnostech, které mluví za celou skupinu. Horší je situace, když potřebuji
obyčejného doktora z ordinace, ne každý s námi chce mluvit. V každé skupině
mám zhruba 10 lékařů, u kterých vím, že jim můžu zavolat. Je to ale málo,
neustále se snažím si tuto databázi rozšiřovat, protože pokud se lidé často
opakují, není to z hlediska objektivity dobré. U dalších je problém, že mi
informaci řeknou do telefonu, nechtějí jít ale na kameru.“
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Jak byste zhodnotila komunikaci s ministerstvem zdravotnictví a s politiky?
 „Komunikace s ministerstvem je flexibilní a rychlá, protože ví, že něco
potřebujeme prakticky denně. Téměř u každého tématu mě zajímá, co si o něm
myslí ministerstvo, i když to v reportáži nepoužiji. Není problém sehnat ani
ministra nebo náměstka, spíš je problém s tím, že některá témata nechtějí
komunikovat. Je to ale výjimečné, většinou není problém sehnat vyjádření
takřka k čemukoli.“
 „S politiky, kteří mají co dočinění se zdravotnictvím, není problém. Dokonce je
to o zavolání na mobil, řeknou mi cokoli, co potřebuji. Je to ještě jednodušší než
u ministerstva, protože komunikace nejde přes tiskové oddělení.“
Narážíte při své práci na problematiku odborných výrazů?
 „Lékaři, kteří jsou zběhlí a umí mluvit pro laiky, tak mluví i do televize. U těch,
kteří to neumí, se musím ptát tak dlouho, až to řeknou tak, aby to každý
pochopil. Snažím se používat minimum odborných výrazů. Pokud jim sama
nerozumím, snažím se je hledat v odborné literatuře a časopisech.“
Jakou máte zkušenost s farmaceutickými firmami?
 „Tolik mě nezajímají, jen v případě nějakého lékového tématu. Spíš mě zajímá
jejich asociace.“
 „Vzhledem k tomu, že nemůžu jmenovat názvy léků, ale jen léčivou látku,
nepřijdu s nimi ani tolik do styku.“
Jakou máte zkušenost s PR agenturami?
 „Během týdne mi od nich přijde strašně moc zpráv, jsem k tomu ale dost
skeptická. Ne vždy totiž v jejich materiálech téma skutečně je. Agentury vnucují
témata, práci mi ale v žádném případě neulehčují.“
 „Není to tak, že bych témata od nich už dopředu odmítala, ale většinou to, co
nabízí, není pro nás použitelné. Většinou tam chybí aktuální informace. Kolikrát
uspořádají konferenci na opravdu zajímavé téma nebo diagnózu, ale není u toho
nic nového, chybí tomu zpráva.“
 „Pak je druhá skupina, na kterou je potřeba dát si velký pozor, protože je to
propagace firmy nebo výrobce, zpráva je přitom napsaná tak, že to člověk vůbec
nepozná.“
 „PR mě kontaktuje nejčastěji.“
Myslíte si, že práce novináře, který se věnuje zdravotnictví, se nějak odlišuje od
novináře, který má na starosti jiný obor?
 „Práce zdravotního novináře se odlišuje ve dvou věcech – častěji se musí hledat
příběhy, a protože se jedná o nemoci, bývá složitější je sehnat. Další odlišností
je, že novinář často chodí na operační sál a je v prostředí, které nedělá každému
úplně dobře. Jinak je to práce jako každá jiná.“
Příloha č. 24: Rozhovor s novinářem č. 6
Kde berete podněty pro svou práci? Jak vznikají témata?
 „Buď se stane něco konkrétního, třeba někdo podá návrh na nějaký zákon nebo
nějaký zákon vstoupí v platnost. To je agenda, kterou nastavuje parlament, vláda
nebo ministerstvo zdravotnictví. Druhou možností je, že se provalí nějaký
skandál. Třetí možností je, že člověka napadne, co by se dalo udělat. To vzniká
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tak, že někde něco čte, s někým mluví nebo někdo něco práskne, dohodí či
pošle. Nejlepší je, když na něco člověk přijde úplně sám, pak to nemá nikdo
jiný. To se ale bohužel nestává moc často.“
 „V rozhlasovém zpravodajství se nedají dělat věci moc do hloubky, protože
výsledek je jen pár vteřin nebo jedna minuta.“
 „Ne moc dobré je, že největší poslechovost rádia je ráno, dělat něco přes den a
pak to dát do vysílání, nemá moc smysl. Lepší je dělat téma tak, aby mohlo jít
do zpráv ráno. Zrovna ve zdravotnictví to docela jde.“
 „Komplikované věci se do médií nedostanou, to řeší Zdravotnické noviny a další
odborná média. My se snažíme řešit snadno uchopitelná témata, něčemu jinému
by totiž stejně většina posluchačů nerozuměla.“
Sledujete jiná média? Hledáte v nich podněty? Používáte ČTK?
 „Ostatní média čtu, občas mě při tom něco napadne. ČTK ignoruji, nechci se
totiž vést s ostatními na jedné vlně, chci si to dělat po svém a nechci přebírat
zprávy, které už mají ostatní. Nelíbí se mi stádnost, že když někdo něco má,
ihned to přebírají ostatní a mají to pak úplně všichni.“
 „Z ČTK jsou nejlepší avíza, kterými dopředu informují, co se bude dít.“
Používáte při své práci tiskové zprávy? Chodíte na tiskové konference?
 „Tiskové zprávy a tiskové agentury je to poslední, co mě zajímá. Když dostanu
pozvánku na tiskovou konferenci, nejdu na ni. Jsou tam totiž všichni. Novinář je
v tomto případě papoušek, který přepapouškuje to, co tam někdo řekne. Pro mě
nemá cenu vycházet z tiskové konference, agendu totiž v tomto případě
nastavuje nějaký úřad, který se potřebuje zviditelnit nebo se pochválit. Nemá
cenu na tom participovat.“
 „Na konference chodím jen tehdy, když na něčem dělám a potřebuji člověka,
který na konferenci vystoupí.“
Dostáváte podněty od posluchačů?
 „U nás se to nedělá, spíš mi volají ti, co mě znají.“
Schvaluje někdo vámi navržená témata?
 „Máme hrozně moc porad, někdy je až přeplánováno, já na ně ale moc
nechodím.“
 „Témata si vymýšlím sám, pokud chci mít téma nové, musím s ním přijít sám.
Když mi něco zadají editoři, týká se to většinou denního zpravodajství, které
není ničím nové.“
Jsou pro vás důležité lidské příběhy? Kde je získáváte?
 „Příběh je potřeba hlavně ve chvíli, kdy se téma poněkolikáté opakuje a novinář
už neví, jak ho pojmout jinak.“
 „Dělat reportáž bez lidského příběhu nemá cenu, dělat něco jen s úředníkem od
stolu nemá žádnou vypovídající hodnotu.“
 „Příběhy se hledají špatně, musím telefonovat lidem, jestli někoho takového
neznají. Často sháním přes známé, příbuzné nebo přes organizace pacientů,
občanská sdružení apod. Jsou ale věci, o kterých lidé moc nechtějí mluvit, takže
se to musí dělat šikovně.“
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Když už máte téma a rozhodnete se mu věnovat, na jaké zdroje se obracíte? Jaké
charakteristiky má dobrý zdroj?
 „Do reportáže potřebuji dva, maximálně tři lidi. Vždy je potřeba mít někoho,
koho se problém týká, nějaký příběh, a pak hlas, který by informaci zastřešoval,
z ministerstva, komory nebo parlamentu.“
 „Blízkost zdroje není vůbec důležitá, roli nehraje ani to, jestli umí mluvit, to umí
každý. Důležité je to, aby měl člověk relevanci k tématu, aby na něj měl nějaký
vliv. Občas je to problém. Někdy takové zdroje nemají čas, někdy nechtějí
mluvit.“
 „Nejradši mluví zástupci odborných společností, odboráři nebo komory, protože
chtějí být vidět. Naopak největší problém je s normálními lidmi, kteří třeba
pracují v nemocnici. Ti vůbec mluvit nechtějí, mají strach. Mám pár ověřených
lidí, ale jen pár.“
Jak byste zhodnotil komunikaci s ministerstvem zdravotnictví a s politiky?
 „S politiky se dá domluvit dobře, oni totiž chtějí být vidět a slyšet.
S ministerstvem je to horší, odpovídá na spoustu dotazů a někdy nemá čas vše
vyřídit. Nechutná součást je, že všechno musí jít přes tiskové oddělení. Když
mám číslo, tak to zkouším natvrdo. Když ne, nemám šanci a vše musí jít přes
mluvčí.“
 „Tisková oddělení jsou velký problém, před 15 lety nikdo mluvčího neměl, teď
ho má téměř každý.“
Narážíte při své práci na problematiku odborných výrazů?
 „Terminologii má každý obor. Není to problém, je to okrajová věc.“
Jakou máte zkušenost s PR agenturami?
 „Materiálů od PR agentur chodí hodně a hodně se vnucují.“
 „Využít se dají kontakty, které posílají společně s tiskovými zprávami. Třeba
kontakty na lékaře se hodí na jindy. Někdy z toho využiji background, když ho
k tomu přidají.“
Myslíte si, že práce novináře, který se věnuje zdravotnictví, se nějak odlišuje od
novináře, který má na starosti jiný obor?
 „Zdravotnictví je specifické, protože je to dost složité téma, například co se týká
financování. Dalším specifikem je, že se kolem doktorů vytvořila posvátná aura.
Jiné je to také v tom, že jde o zdraví a o život, takže se to dotýká všech.“
Příloha č. 25: Rozhovor s novinářem č. 7
Kde berete podněty pro svou práci? Jak vznikají témata?
 „Sleduji, co se děje, co se chystá, jestli ministerstvo chystá nějaké změny
zákonů, sleduji, v jakém jsou stadiu, co asi bude ve vyhláškách a zákonech a
podobně.“
 „Za ty roky znám spoustu lidí, kteří jsou z okruhu zdravotnictví. Dávají mi tipy,
které později zpracuju. Jsou to lidé z pojišťoven, nemocnic, ale i z politických
kruhů.“
 „Sama nejdřív posoudím, jestli téma stojí za zpracování, jestli je to informace,
která zaujme čtenáře nebo alespoň mě. Výběr tématu záleží také na tom, jestli se
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k němu něco dá najít v informačních zdrojích. ÚZIS zpracovává spoustu dat,
stále ale k mnohým věcem žádné podklady nenajdete. Nesleduje třeba diabetiky
jako celek, nevypočítává na ně náklady apod.“
 „Jsou účelové informace, lidé dávají tipy, kterými sledují nějaký svůj vlastní cíl.
To se musí zvážit, jestli s nimi chcete tuhle hru hrát.“
 „Nemám ráda, když se něco napíše ,z olejeʻ, mám ráda, když se to podloží
nějakými daty a zasadí do nějakého kontextu, aby čtenář pochopil, o co jde, a
aby to nevypadalo jako informace, která spadla z nebe.“
 „Za tu dobu už tušíte, co by mohlo být zajímavé, a co ne.“
Sledujete jiná média? Hledáte v nich podněty? Používáte ČTK?
 „Ostatní média sleduji, ale neinspiruji se v nich, protože nerada někoho opisuji.
Spíš ráda otevírám témata sama. Sleduji ale kauzy, které řeší všichni, třeba
Protonové centrum. Když o něm pak píšu a hodí se mi do kontextu informace,
která byla jinde a nebyla vyvrácena, použiji ji, aby se příběh posunul dál. Ostatní
média používám spíš k rešerši.“
 „Odborná média sleduji také, abych měla větší přehled o oboru.“
 „ČTK používám jako informační zdroj, nemám čas běhat po všech tiskových
konferencích, beru od nich výsledky jednání vlády, poslanecké sněmovny atd.“
Používáte při své práci tiskové zprávy? Chodíte na tiskové konference?
 „Když o nějakém oboru nic nevím a není to nějaká okrajová záležitost, na
konferenci jdu, abych se seznámila s tématem i s lidmi.“
 „Na konference nechodím proto, abych se vrátila a zpracovala je do článku. To,
co se tam dozvím, zpracuji později, až se mi k tomu nastřádá více informací.“
Dostáváte podněty od čtenářů?
 „Dostávám, ale spíš se nedají využít. Většinou čtenáři popíšou nějaké své příkoří
a chtějí, abychom to napravili. Někdy neřeknou celou pravdu a někdy se ukáže,
že jsou to chroničtí stěžovatelé.“
Schvaluje někdo vámi navržená témata?
 „Vždy si koncem týdne říkáme, co bychom chtěli příští týden zpracovat.
Upřesňuje se to konkrétní den.“
Jsou pro vás důležité lidské příběhy? Kde je získáváte?
 „Důležité nejsou pro novináře, ale pro čtenáře, články jsou s nimi totiž čtivější.
Občas zpovídám lidi, kteří prošli nějakou operací, článek oživí, obzvlášť když se
jedná o dlouhý materiál. Že bych ale celý článek postavila na životní zkušenosti
jednoho člověka, to nedělám. Jde spíš o doprovod a je lepší, když je příběhů
více.“
 „Pacienty doporučuje lékař daného oboru.“
Když už máte téma a rozhodnete se mu věnovat, na jaké zdroje se obracíte? Jaké
charakteristiky má dobrý zdroj?
 „Hodně zdrojů už znám, nejradši volám těm, o kterých vím, že něco vědí a mají
co říct. Pak volám lidem, kteří mi byli doporučeni na konkrétní problematiku.
Občas si i najdu někoho sama, nejčastěji ale volám těm, které už mám
osvědčené.“
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 „Dobrý zdroj musí být spolehlivý, nevymýšlí si a nelže, rozumí dané
problematice a je ochotný se mnou mluvit. To vše se musí dát dohromady.“
 „Vždy se o tématu snažím zjistit co nejvíce informací, používám Google i
mezinárodní databáze, hodně používám třeba data OECD.“
Jak byste zhodnotila komunikaci s ministerstvem zdravotnictví a s politiky?
 „Jaké dostanu informace z ministerstva, záleží na tom, jakého mají mluvčího.
Když chápe, že mi o něco jde, podklady mi dodá. V poslední době už to ale
většina mluvčí bere jako svou práci a ne tak, že miluje ministra, pro kterého
dělá, takže odpovídá i na nepříjemné dotazy a nedělá z toho následně skandál.“
 „U náměstků mi připadá hloupé, že jejich odpovědi musí jít přes mluvčího.
Navíc mluvčí většinou není odborník na danou problematiku. Mnohem radši
s náměstky komunikuji napřímo, ne vždy to ale jde.“
 „Poslední výbor pro zdravotnictví je docela aktivní, oceňuji, že pořádají hodně
seminářů, na které zvou odborníky, takže je to užitečné penzum informací.
Problém je, že tyto semináře trvají čtyři pět hodin, takže někdy není čas tam jít.“
 „Politici jsou většinou naučení, že novinářům mají zvedat mobily a odpovídat,
protože chtějí být v novinách.“
Narážíte při své práci na problematiku odborných výrazů?
 „Ve zdravotnictví je hrozně moc odborných termínů. Je s tím problém, často se
hledá překlad nebo opis. Občas mám problém s tím, že některé výrazy používám
sama, od toho je editor, aby to vychytal.“
Jakou máte zkušenost s farmaceutickými firmami?
 „Do jisté míry s nimi spolupracuji. Snaží se nasadit své téma, u některých
diagnóz je velká konkurence, takže se snaží přesvědčit, že jejich výrobek je
nejlepší nebo nejméně škodlivý. Radši mám farmakology.“
 „Problém je, že málokdo je u nás nezávislý, i když se tak tváří. Občas je těžké to
vyselektovat, někdy kvůli tomu nezbude nikdo a někdy ani nevím, že někdo pro
někoho dělá.“
Jakou máte zkušenost s PR agenturami?
 „Jsou PR agentury, se kterými se dá spolupracovat, které nabízí dobrá témata,
dodají vše, co k němu potřebuji, doplní background a dodají kontakty na
odborníky a domluví s nimi, že jim budu volat. Chodí mi ale mraky tiskových
zpráv, které jsou o ničem.“
 „Někteří lobbisté a PRisté mají pocit, že musí chodit pouze za editory a
šéfredaktory, že tak lépe témata nastrčí. Ale není to tak, když řeknu, že je to
hloupost nebo že je to tendenční, nedělám to.“
Myslíte si, že práce novináře, který se věnuje zdravotnictví, se nějak odlišuje od
novináře, který má na starosti jiný obor?
 „Zdravotnická novinařina je o něco komplikovanější, zdravotnictví je například
mnohem víc regulované. Ale jinak si nemyslím, že by práce byla něčím jiná.“
 „Zdravotnický systém je jedním s nejsložitějších rezortů, které v zemi máme.
Občas je složité ho pochopit, bohužel ho někteří novináři zatím nepochopili.
Proto je mnohem lepší, když je v redakci člověk, který se věnuje jenom
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zdravotnictví. Jinak je to jistý handicap. Člověk, který se zdravotnictví nevěnuje
dlouhodobě, může přinést vždy jen základní informaci.“
Příloha č. 26: Rozhovor s novinářem č. 8
Kde berete podněty pro svou práci? Jak vznikají témata?
 „V agentuře přináší podněty samy události. Před tím jsem pracovala v časopise,
kde jsem si témata musela vymýšlet sama. Například jsem se při nějaké
reportáži dozvěděla něco zajímavého, tak jsem si to nechala na příště.
V agentuře nás zavalují události, chodím na tiskové konference, náhle se něco
stane, takže se ani nedá předpokládat, co se ten den bude dělat.“
 „Trvale mám otevřené webové stránky, které mě zajímají, například jednotlivé
zdravotní pojišťovny, lékařské a lékárnické komory, asociace, nemocnice,
odbory apod.“
 „Často mi volají pacientská sdružení a hrozí, že třeba nebude nějaký lék. Když
vědí, že o nich píšu, kontaktují mě a dávají mi podněty. Občas se dají využít.“
 „Existují nátlakové akce, kdy doktoři napíšou, že zemřou hlady, protože jim
nepřidá úhradová vyhláška. Dřív jsem to psala, teď už vím, že je to nátlak.“
 „Témata se často opakují, proto se je vždy snažím doplnit o něco nového.
V průběhu času se vždy něco nového objeví, například nová léčba.“
 „Ověřovat informaci ze dvou tří zdrojů většinou není čas, všechno je hrozně
rychlé. Někdy se to musí, přibývá ale případů, kdy na to není čas.“
Sledujete jiná média? Hledáte v nich podněty?
 „Každý den pročtu všechna média, speciálně hledám zdravotnictví. Občas v nich
bývají dobré tipy nebo vytáhnu nějakou kauzu, na kterou pak postižení reagují.
Je slušnost, že pokud někdo na něco upozorní první, uvedeme ho jako zdroj.“
 „Každý den se dívám na zdravotnické weby. Někdy odhalí něco, co je zajímavé
a o čem nevím. Občas z toho zkusím něco napsat.“
 „Zrychlil se systém, pokud nějakou tiskovku přímo vysílá ČT24, sedím
v redakci a píšu to rovnou z televize. Často sedím a pošlu jen krátkou zprávu,
abychom nezaostávali za ČT24.“
Používáte při své práci tiskové zprávy? Chodíte na tiskové konference?
 „Snažím se chodit na všechny tiskovky, které jsou a jsou relevantní. Když něco
v plánu slíbíme, musím tam jít nebo sehnat materiál. Občas to bývá tak, že
přijdu na první, popadnu materiály a naberu rozhovor, na druhou dobíhám
v průběhu, něco si poslechnu, vezmu materiály a dobíhám na třetí, kam přiběhnu
až na konci.“
 „Chodí mi moře tiskových zpráv, které většinou hned vyhazuji. Většinou je to
PR, které chce udělat něčemu nebo někomu reklamu.“
 „Tiskovou zprávu využívám v případě, když je z tiskové konference, na kterou
se nedostanu. V takovém případě k tématu sháním doplňující reakce, volám
hlavně těm, kdo na konferenci vystoupili.“
Schvaluje někdo vámi navržená témata?
 „Také naši šéfové občas vymýšlí témata, některá navrhuji i já.“
Jsou pro vás důležité lidské příběhy?
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 „Ve zpravodajství je moc nepoužívám, občas ale pacientovi jeden odstavec
věnuji. Je dobře, když ve zprávě je, protože řekne svou zkušenost. Je to spíš jen
dokreslení, není to to hlavní.“
 „Příběhy většinou získávám z tiskových konferencí. Sama moc nikomu
nevolám. Voláme jen v případě, když je výročí nějaké operace nebo
transplantace. V takovém případě se věnujeme přímo danému příběhu.“
Když už máte téma a rozhodnete se mu věnovat, na jaké zdroje se obracíte? Jaké
charakteristiky má dobrý zdroj?
 „Mám síť zdrojů, u kterých vím, že jim můžu zavolat. Pokud někoho neznám,
hledám ho většinou na internetu. Jinak mám tlustý sešit, kde mám napsané
všechny telefony.“
 „U některých zpráv už dopředu vím, komu mám zavolat, například lékařské
komoře, odborům nebo ministerstvu. Za tu dobu už vím, komu zavolat. Také
vím, kdo odpovídá nezkresleně, a komu radši nevolat, protože se chce jen
zviditelnit. Takovým lidem volám jen v případě, kdy je to speciálně potřeba.“
 „Dobrý zdroj se nesmí snažit mě oblbnout. Ne že by lhal, ale někdy se snaží
téma zkreslit ve svůj prospěch. Já ale musím pracovat se všemi zdroji, takže si
sama musím vyhodnotit, kdo co říká. Za ty roky to zhruba poznám. Dobrý je ten
zdroj, který má můj kontakt uložený v telefonu, protože mi telefon kdykoli
zvedne a odpoví. Jedná se až o osobní známost mezi námi. Dobrý zdroj musí
odpovědět přesně a srozumitelně. A když neví, nevymýšlí si a dá mi kontakt na
někoho, kdo tomu rozumí.“
 „Pokud si to člověk vyžádá a je na to čas, dávám lidem výpovědi autorizovat. U
složitějších věcí jsem ráda, když to autorizují.“
Jak byste zhodnotila komunikaci s ministerstvem zdravotnictví a s politiky?
 „Tiskové oddělení ministerstva je ochotné, na některé otázky odpoví hned.
Bývají to témata, která mluvčí už s ministrem probrala. Na něco ale potřebuje
odpovědi vypracovat. Často se stává, že vypracované odpovědi přijdou až
k večeru, což je dost pozdě. Řekla bych ale, že dělají, co můžou.“
 „Teď je to nastavené tak, že mluvčí sama neodpovídá, musí k tomu mít
vyjádření daného člověka z úřadu. Byly ale doby, kdy ministr a mluvčí byli
dvojjediná bytost. Třeba mluvčí Hegera Sršeň nebo mluvčí Julínka Cikrt
odpovídali okamžitě. To ale byly jen dvě výjimky.“
 „Bývaly doby, kdy jsem mohla volat rovnou náměstkům. To mně vyhovovalo
víc. Dokonce někteří náměstci, když sami měli tip, zavolali mi. Samozřejmě, že
to byl jejich zájem, mně to ale vyhovovalo.“
 „Občas jdu do sněmovního výboru, většinou tam ale máme naše speciální
zpravodaje. Stejně tak na vládu chodí jiní. Pokud se téma týká zdravotnictví,
připravuji jim podklady. Někdy ale potřebuji, abych to dělala já.“
Narážíte při své práci na problematiku odborných výrazů?
 „Doktoři neumí česky, někteří vůbec. I když už hodně termínů znám, často si
musím vyhledávat ve slovníku. Vždy tomu totiž musí rozumět normální lidé.“
Jakou máte zkušenost s PR agenturami?
 „Některé jejich zprávy jsou tak dobré, že se dají jen upravit a publikovat.
Takové zprávy využívám na víkendy, kdy se toho málo děje ve zpravodajství.
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Když to není úplně dobré, dopracuji to sama, zavolám třeba nějakému
odborníkovi, aby mi informaci potvrdil. Někdy se ukáže, že to je lobbing.
Vždycky se ale musí jednat o zajímavé věci.“
 „Velkou část vyhazuji. Stává se, že zpráva začíná tím, že hodně lidí má zvýšený
cholesterol, pak už ale pokračuje jen reklama na nějaký volně prodejný
přípravek.“
Myslíte si, že práce novináře, který se věnuje zdravotnictví, se nějak odlišuje od
novináře, který má na starosti jiný obor?
 „Práce zdravotního novináře se odlišuje odbornými termíny, princip práce
v každém rezortu je ale stejný. Například práce se zdroji je stejná. Každý ale má
něco.“

