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Abstrakt
Diplomová práce Pozitivní a negativní obraz farmaceutického průmyslu v
českých tištěných médiích se zabývá mediálním obrazem farmaceutického průmyslu ve
třech vybraných českých denících (Hospodářských novinách, Mladé Frontě DNES a
Blesku) v období let 2001 až 2002 a 2011 až 2012. Cílem práce je provést analýzu
těchto médií a zjistit, s jakými tématy je nejčastěji farmaceutický průmysl v českém
tisku spojován a jaké je vyznění těchto článků. Práce je rozdělena do tří kapitol, přičemž
první z nich popisuje charakter a fungování farmaceutického průmyslu nejen v obecné
rovině, ale také v českém prostředí s důrazem na specifika farmacie v oblasti
mediálního vystupování. Druhá kapitola shrnuje teoretický koncept, z něhož práce
vychází, tedy teorii nastolování agendy (agenda-setting), dále seznamuje se
zkoumanými médii a zabývá se metodami kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy,
které byly využity pro výzkum. Poslední částí diplomové práce je pak část analytická,
ve které jsou shrnuty a interpretovány výsledky analýzy.

Abstract
The diploma thesis Positive and Negative Image of Pharmaceutical Industry in
Czech Printed Media focuses on the media image of the pharmaceutical industry in
three Czech daily newspapers (Hospodářské noviny, Mladá Fronta DNES and Blesk)
during the years 2001, 2002, 2011 and 2012. The aim of the thesis is to analyse the
media content and discover the topics associated with the pharmaceutical industry
including the connotation of the articles. The thesis is divided into three chapters. The
first chapter describes the character of the pharmaceutical industry in general and in the

Czech Republic with an emphasis on the specific restrictions of pharmaceutical business
in media. The second chapter summarises the theoretical background of the thesis,
which is essentially the concept of agenda-setting. It also describes the researched
media and the method of quantitative and qualitative content analysis which were used
in the thesis. The last chapter analyses and interprets the results of the research and
concludes all gathered information.
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3

ÚVOD
Farmaceutický průmysl se díky svým produktům stal již před značnou dobou
neodmyslitelnou součástí našich životů. Málokdo si umí představit život bez léků,
očkování či přístrojů, které nám lékařská péče v dnešní době nabízí. Spoléhat se
v otázce zdraví pouze na přírodu již není zcela běžné, i když se k tomuto trendu dnes
opět mnozí alternativně smýšlející snaží navrátit. Hodnota zdraví má v životě každého
z nás bezpochyby nemalou prioritu, což nás v jistých směrech činí zranitelnými. Proto
se obecně můžeme setkat s myšlenkou, že farmaceutické firmy zneužívají této lidské
slabiny a neetického chování k vlastnímu zisku.
Motivace k sepsání diplomové práce s názvem Pozitivní a negativní obraz
farmaceutického průmyslu v českých tištěných médiích byla tedy prostá. Mým cílem
bylo zjistit, zda média skutečně ukazují farmaceutické společnosti jako neetické
instituce, které se kvůli finančnímu benefitu neváhají obrátit ke korupci, anebo zda
převažuje uvědomění, že tyto společnosti mají také značný přínos k delšímu a
kvalitnějšímu životu lidstva. Nehledě na to, že se v odvětví farmaceutického průmyslu
pohybuji, je pravdou, že se daná problematika dotýká každého z nás. Domnívám se
tudíž, že by mohla být práce zobrazující mediální obraz zajímavá pro širokou veřejnost,
neboť právě postoje, jaké nám média reprezentují, jsou mnohdy pro naše vnímání a
percepci určitého problému zcela zásadní.
Podíváme-li se na porovnání původních tezí diplomové práce a její výsledné
formy, můžeme zde najít několik menších odlišností, které se v nadcházejících
odstavcích pokusím zdůvodnit.
Stejně tak, jako je uvedeno v tezích, je práce rozdělena do tří částí, avšak pořadí
je zaměněno, jelikož v konečném efektu se zdálo logičtější nejprve uvést problematiku
farmaceutického průmyslu a vůbec seznámit čtenáře s podstatou jeho fungování, a
teprve poté se uchýlit obecně k teorii a metodologii, ze které vyplýval praktický
výzkum.
Obsahově pak můžeme najít odlišnost pouze v kapitole týkající se teorie médií, a
to spíše v míře rozložení zájmu o témata. Největší důraz je tak logicky kladen na
koncept nastolování agendy, který byl klíčovým teoretickým východiskem pro
diplomovou práci. Proto je mu věnováno nejvíce prostoru společně s bodem, který je
v tezích označen jako „teorie a techniky zkoumání mediálních obrazů“, což v praxi
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popisuje metody kvantitativní a kvalitativní analýzy. Zpravodajské hodnoty,
gatekeeping a mediální konstrukce reality jsou v práci spíše naznačeny s odkazem na
podrobnější literaturu, která může být v případě hlubšího zájmu ke studiu užita, ovšem
detailněji se tím tato práce nezabývala právě z toho důvodu, že teorie se zásadně
nedotýkala analytické části, ale při sestavování tezí jsem předpokládala, že na tato
teoretická témata v průběhu psaní práce narazím, a čtenáře s nimi zběžně seznámím.
V užitých metodách výzkumu a podkladovém materiálu se práce bez rozdílu
shoduje s tezemi, pouze zde existuje drobná nuance, že vymezené období bylo vždy
z praktických důvodů zúženo na šest měsíců v roce.
Základní stanovené otázky v tezích, byť jinak formulovány, v zásadě odpovídají
těm výzkumným, kterým se podrobně věnuje analytická část. Do výzkumu však byla
přidána otázka týkající se regionů, které jsou v příspěvcích nejčastěji zastoupeny, což
mi připadalo jako důležitá proměnná, která mohla odkazovat na další návaznost v
tématu či vyznění článku. A naopak byla vyřazena samostatná otázka týkající se
stereotypizace pohledu na působení farmaceutických firem, protože tato odpověď je
vlastně zakomponována v otázce shrnující vývoj mediálního obrazu v jednotlivých
letech.
Zaměříme-li se na literaturu a obdobné práce, které se tématem zabývaly,
s překvapením mohu konstatovat, že se mi nepodařilo dohledat jedinou práci, která by
právě mediální obraz farmaceutického průmyslu či farmaceutických společností
zkoumala (ať již v České republice nebo jinde). Většina prací, které se touto tematikou
zabývají, si všímá spíše otázky reklamy, komerčních komunikací či PR farmaceutických
firem, což naopak nebylo předmětem mé práce, i když zde samozřejmě kapitola
zabývající se mediálním vystupováním těchto firem byla zpracována.
Z literatury, která byla zásadní pro sepsání práce, bych vyzdvihla knihu
Marketing ve farmacii od dvojice autorů Karla Metyše a Petera Baloga, která velmi
přehledně a poučně vysvětluje základní principy fungování farmaceutického průmyslu a
odkazuje právě i na marketingové možnosti a naopak restrikce v tomto odvětví. Pro
teoretickou část pak byly podstatné publikace od autorů IKSŽ FSV UK, jmenovitě
například práce Markéty Škodové a Vlastimila Nečase, kteří se ve svém studiu
intenzivně zabývají právě nastolováním agendy, a poskytly mi tak mnohé znalosti
k teoretické části práce.
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1 FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL
Farmacie je bezesporu odvětvím, kterému v dnešní době patří jedno z předních
míst z hlediska důležitosti a dynamičnosti v rámci průmyslové produkce. Výroba
léčivých přípravků má rozsáhlý potenciál pro ekonomický vzestup z toho důvodu, že
zdraví je pro každého člověka zcela základní hodnotou a na jeho udržení je ochoten
vynaložit mnohé finanční prostředky či jiné úsilí. Vzhledem k faktu, že potencionálním
zákazníkem se může de facto stát z nás, jeho zacílení je velmi široké a předpoklad
k zisku poměrně vysoký.
Výjimečnost farmaceutického průmyslu tkví v jistém morálním dilematu, jelikož
otázka vlastního zdraví je obecně pro každého jedince velmi citlivá a jen stěží je možné
smířit se s myšlenkou, že někdo vydělává právě na úkor našeho handicapu nebo
dokonce hazarduje s naším životem. Navíc se farmaceutické firmy dostávají do
poměrně výhodné pozice, jelikož mnozí nemocní jsou plně odkázáni na jejich pomoc.
Nesmíme však zapomínat, že díky neustálému vědeckému zkoumání a značnému
pokroku v této oblasti dochází k odhalování nových nemocí či specifikaci diagnóz, což
s sebou přináší také potřebu vývoje nových léků a neustále se zvyšující poptávku po
daných produktech. Je tedy možné říci, že farmacie je „odvětví, které se o svou
budoucnost bát nemusí.“1
Společnosti tedy vynakládají obrovské sumy do vývoje nových léků, což je
proces nejen finančně, ale také časově náročný. V prvé řadě bychom však neměli
opomíjet fakt, že cílem každé podnikatelské aktivity ve všech průmyslových odvětvích
je vydělat peníze, a ani v tomto případě tomu není jinak: „Hnací silou farmaceutického
průmyslu je zisk a z tohoto hlediska se jedná o obor vysoce ziskový. Podnikatelským
zájmem farmaceutických společností je vývoj a prodej nových léčiv, a proto jsou do nich
investovány velké sumy jako zdroje budoucího příjmu.“2
Pohlížet na celou záležitost je však možné také z toho úhlu, že vývoj produktů,
které léčí lidi nebo zkvalitňují a prodlužují život, je přínosnější než například výroba
cigaret či jiných tabákových produktů.

1

METYŠ, Karel a BALOG, Peter. Marketing ve farmacii. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 208 s. ISBN 80247-0830-2, str. 12.
2
Ibid, str. 25.
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1.1 Úvod do problematiky farmaceutického průmyslu
Za účelem seznámení čtenáře s daným tématem je nejprve nutno vysvětlit
základní pojmy, bez kterých by bylo pochopení stanovené problematiky do značné míry
zavádějící. Nastolme si, co to vůbec zdraví je? Obecně přijímaná definice, která se
objevuje v literatuře týkající se léčiv a farmacie3, má své kořeny již v roce 1946, kdy
Světová zdravotnická organizace (WHO) definovala zdraví jako „stav úplné tělesné,
duševní a sociální pohody, a ne pouze nepřítomnost nemoci či slabosti.“4 Pokud je tedy
tento stav nějakým způsobem narušen, nastává okamžik, kdy je potřeba využít
prostředků k jeho nápravě, a na řadu přichází farmaceutické společnosti se svými
produkty.
Pro naše účely je důležitější vysvětlit si termíny, které se v souvislosti s produkcí
léků běžně vyskytují. Existují zde tři základní kategorie látek, a to léčivo, léčivý
přípravek a lék. Jak naznačuje vyobrazení níže, základem je léčivo (jinak řečeno léčivá
látka, což nejčastěji bývá chemická molekula). Ta následnou technologickou úpravou
získá podobu léčivého přípravku, který je připraven k podání pacientům. Jakmile
k tomu dojde, z léčivého přípravku se stává lék. Lékem se tedy daná látka stává až při
podání pacientovi.
léčivo →

léčivý přípravek

→

lék5

Podstatné je také seznámit se s definicí, kterou vymezuje český legislativní
systém v paragrafu č. 2 zákona o léčivech 378/2007 Sb. Ten uvádí, že léčivý přípravek
je:
„a) látka nebo kombinace látek prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní
vlastnosti v případě onemocnění lidí nebo zvířat, nebo
b) látka nebo kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat lidem, nebo použít u
zvířat či podat zvířatům, a to buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických

3

Viz např. RUSEK, Václav a KUČEROVÁ, Maria. Úvod do studia farmacie a dějiny farmacie. 1. vyd.
Praha: Avicenum, 1983. 195 s., str. 62 nebo OPLETAL, Lubomír a OPLETALOVÁ, Veronika. Lék a
jeho vývoj v dějinách. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 1999. 128 s. ISBN 80-7184-772-0, str. 38.
4
World Health Organization [online]. Citováno dne: 11.8.2014. Dostupné z www:
http://www.who.int/about/definition/en/print.html
5
RUSEK, Václav a KUČEROVÁ, Maria (1983), str. 65.
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funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku,
nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy.“6

1.1.1 Inovativní a generické firmy
Farmaceutické firmy, tedy takové, které se zabývají výrobou léků, můžeme
rozdělit do dvou základních kategorií, a to na inovativní na straně jedné (které se
označují také jako originální) a generické na straně druhé. Dělení je stanoveno podle
toho, zda firma vyvíjí nové léky, nebo po vypršení patentu na konkrétní lék pouze
vyrábí jeho obdobu se stejnou účinnou látkou.
Inovativní společnosti jsou tedy takové, které investují do výzkumu a vývoje
nových léčiv. To obvykle činí mezi 10-20% z jejich celkového obratu.7 Tyto investice
jsou nejen finančně, ale zejména časově náročné a navíc s nejistým výsledkem, protože
než se konkrétní molekula stane skutečným lékem, musí projít mnohým testováním a
klinickými studiemi, v rámci kterých se často zjistí buď nedostatečná účinnost látky,
nebo závažné vedlejší účinky, které znemožní finalizovat vývoj produktu.
Pro lepší pochopení složitosti procesu vývoje jednoho léčivého přípravku slouží
následující shrnutí, ve kterém jsou popsány klíčové momenty cesty za novým lékem:
Na počátku vývoje stojí asi 10 000 molekul, které by se mohly stát
potencionálními léčivy, avšak průměrně pouhých 15 z nich pokračuje na základě
laboratorních testů do fáze tzv. preklinického hodnocení, při kterém je látka testována
na zvířatech. („Je nutné zdůraznit, že nebyl nikdy vyvinut žádný lék bez klinického
zkoušení na zvířatech.“8) Pokud je tato etapa úspěšná, látku čekají tři fáze klinického
hodnocení léčiva, kdy je v první fázi zkoušeno na zdravých lidských jedincích, kteří se
dobrovolně výzkumu účastní (cca mezi 20 - 80), a cílem je zjistit rozdíly dopadu látky
na zvířatech a lidech. Ve fázi II se léčivo podá pacientům-dobrovolníkům, kterých je
mezi 100 až 300. Pokud se účinnost potvrdí, léčivo postupuje do fáze III, kdy se podává
totožným způsobem, jako už by to byl schválený lék, a to dobrovolně zhruba 1000-5000
pacientů. Nejčastěji se v této fázi používají tzv. dvojité slepé studie, kdy se vytvoří dvě
skupiny pacientů se stejnými parametry (například pohlaví a věk) a obě skupiny
6

Portál veřejné správy [online], zákona o léčivech 378/2007 Sb. Citováno dne: 11.8.2014. Dostupné
z www:
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=65289&recShow=1&nr=378~2F2007&r
pp=100#parCnt
7
METYŠ, Karel a BALOG, Peter. (2006), str. 15.
8
Ibid, str. 23.
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dostávají stejně vypadající lék, avšak jedné skupině je podáván skutečný lék s účinnou
látkou a druhé skupině placebo. V těchto případech ani sám lékař neví, která skupina
dostává lék, a právě on má potom objektivně zhodnotit účinnost látky.9
O tom, jak je celý proces nesmírně náročnou a rizikovou záležitostí, se můžeme
přesvědčit ze tří následujících statistických údajů:


průměrná doba, která uplyne mezi prvním syntetizováním látky a jejím
uvedením na trh, je 12 až 13 let



cena nákladů na výzkum a vývoj nové léčivé molekuly se odhaduje na
1,172 milionů EUR (za rok 2012)



na 10 000 potencionálních molekul připadá v průměru jedna až dvě
úspěšné, které jsou v konečném závěru uvedeny na trh jako nový lék10

Pokud jsou tedy výsledky klinických studií pozitivní, léčivo je připraveno k
uvedení na trh a vztahuje se na něj patentová ochrana. Cílem patentu je umožnit firmě,
která do vývoje léku tolik investovala, aby měla čas na zhodnocení úsilí a finanční
návratnost svých investic. Po dobu patentu totiž nikdo nesmí vyrábět lék se stejnou
účinnou látkou.
V každé zemi však musí být lék před uvedením na trh registrován státní
autoritou (v České republice uděluje registrace na humánní léčivé přípravky Státní ústav
pro kontrolu léčiv11) a ještě se společnosti snaží získat na léčivo úhradu od zdravotních
pojišťoven, aby pacient nemusel platit plnou výši léku. Poté nastává uvedení nového
léku na trh a marketingová propagace produktu.
Poté, co určitému léku vyprší jeho patentová ochrana12, přicházejí na řadu
generické firmy, které se snaží vyrobit obdobný lék, ale za značně sníženou cenu. K
pacientovi se tak může dostat několik obdobných medikamentů s rozdílnou cenou. To je
jedna z výhod generik, stejně tak jako fakt, že generické přípravky podporují nejen
konkurenci mezi farmaceutickými společnostmi, ale také povzbuzují originální firmy
k inovaci svých produktů, díky kterým by opět mohly přijít k zisku.

9

METYŠ, Karel a BALOG, Peter. (2006), str. 26-30.
The Pharmaceutical industry in Figures, EFPIA [online]. Citováno dne: 11.8.2014. Dostupné z www:
http://www.efpia.eu/uploads/Figures_Key_Data_2013.pdf
11
Dále jen SÚKL.
12
V Evropské unii může společnost vyvíjet generickou obdobu léku nejdříve 8 let po uvedení
originálního přípravku na daný trh a s jeho výrobou lze začít až za další 2 roky. Zdroj: METYŠ, Karel
a BALOG, Peter. (2006), str. 77.
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Původně byly generické přípravky určeny zejména pro trhy rozvojových zemí,
ale postupem času se dostaly i do vyspělých zemí, kde zejména v USA získaly velkou
popularitu.
Právě existencí generických léčiv si můžeme objasnit skutečnost, že v lékárně je
pacientům někdy právě osobou lékárníka doporučen jiný lék, než pro který si pacient
šel. Na druhou stranu s výrazně nižší cenou a doplatkem, což je pro mnohé pacienty,
kteří neznají pozadí farmaceutického průmyslu, jen těžko pochopitelné.

1.1.2 Historie farmaceutického průmyslu
Snaha léčit nemoci a zdravotní neduhy nás provází již od nepaměti, ale kde leží
prapůvod farmaceutických společností, jak je známe dnes? S rozvojem civilizace se
odvětví farmacie stávalo stále specializovanější a samozřejmě největšího předělu
dosáhlo v moderní době spojené s pokročilým vědeckým a technologickým rozvojem.
Zásadní změnu tedy přineslo zejména 20. století, které nejenom změnilo charakter
výroby a propagace léčiv, ale také samotných producentů léků, čili farmaceutických
firem, které se oddělily od institucí klasických lékáren a přinesly plošnou výrobu léků a
konkurenci v boji o zákazníka.
Za nejstarší předchůdce dnešních farmaceutů se považují šamani ve starých
afrických kulturách či kněží ve vyspělých civilizacích na Předním Východě. Zejména
z této oblasti se znalosti dostávaly do Evropy prostřednictvím Arabů a postupně se
začaly ustavovat instituce lékáren. Ty se poprvé objevily v Bagdádu v 8. století n. l.13
Evropě pak v raném středověku dominovalo klášterní lékárenství a od 11. století se
mluví o době tzv. klasického lékárenství, které přetrvávalo až do poloviny 19. století.14
V Českých zemích jsou první lékárny doloženy v Praze ve 13. století.15
Základní předěl mezi původním klasickým lékárenstvím a moderní farmacií
přichází v 19. století v souvislosti s rozvojem kapitalismu, vědeckých technologií a také
lékařské vědy jako takové. V průběhu této etapy docházelo k výrobě anorganických
látek, a to ve velkém množství v továrnách, což mělo zásadní dopad na instituce
lékáren, které nemohly konkurovat hromadné výrobě, která byla pochopitelně levnější,
a lékárny tak byly donuceny látky nakupovat od velkovýrobců. Tímto způsobem se

RUSEK, Václav a KUČEROVÁ, Maria (1983), str. 100.
Ibid, str. 106.
15
METYŠ, Karel a BALOG, Peter (2006), str. 14.
13

14
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začal vymezovat rozdíl mezi lékárnami a farmaceuticko-chemickými společnostmi,
které se staly dodavateli léčiv pro maloobchodníky. Na konci 19. století pak začaly
farmaceutické společnosti vyrábět hotové léčivé přípravky, které bylo možno ihned
použít.16 Také se začala objevovat první reklama anebo chytlavé názvy léků, které měly
zvýšit zájem o lék ze strany veřejnosti. Největším producentem léčiv před první
světovou válkou bylo Německo, zatímco po ní se dostaly do popředí Spojené státy
americké,17 které kralují farmaceutickému průmyslu až do dnešní doby.
Přestože mnohé farmaceutické společnosti existují kontinuálně od 19. století,
skutečný zrod farmaceutického průmyslu přichází až s koncem druhé světové války.
K tomu došlo ze dvou základních důvodů: první důvod souvisí s objevem a rozšířením
produkce antibiotik, jejichž výroba v sobě skrývala obrovský potenciál, takže se
společnostem vyplatilo investovat jak do jejich výzkumu, tak i produkce. Druhý důvod,
který motivoval firmy k výrobě léčiv, byl vznik patentové ochrany a umožnění
propagace pod unikátní značkou.18
Záhy se však ukázalo, že výroba a distribuce léčiv je velmi citlivou záležitostí a
může mít zásadní dopad na obyvatelstvo. Bohužel k tomu přispěla například tzv.
thalidomidová aféra z 50. let minulého století. Thalidomid byl přípravek, který se
podával ženám proti těhotenským nevolnostem. Ovšem na základě působení tohoto
přípravku na plod se začaly rodit děti se zakrslými končetinami, kterých během
krátkého používání této látky bylo na deset tisíc.19
Posléze se „farmaceutický průmysl stal primárním cílem pro regulaci,“20 neboť
se začaly zintenzivňovat pravidelné kontroly léčiv, které s sebou přinesly na jedné
straně zvýšení nákladů a ceny léčiv, jelikož firmy musely začít investovat více peněz
právě do systému kontrol a testování, ale za pozitivní cenu větší bezpečnosti pro
pacienta při užívání medikamentů.
Další trend, který se ve farmacii v pozdějších letech druhé poloviny 20. století
objevil, bylo užití generických léčiv, a to zejména kvůli tlaku vlád na snížení investic do
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METYŠ, Karel a BALOG, Peter (2006), str. 15.
Ibid, str. 16
18
BALLANCE, Robert H., POGÁNY, János a FORSTNER, Helmut. The World's Pharmaceutical
Industries: An International Perspective on Innovation, Competition and Policy. Hants: E. Elgar, 1992.
21, 275 s. UNIDO. ISBN 1-85278-646-9, str. 22.
19
METYŠ, Karel a BALOG, Peter (2006), str. 27.
20
BALLANCE, Robert H., POGÁNY, János a FORSTNER, Helmut (1992), str. 139.
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zdravotnictví ze státních rozpočtů. Tento fenomén se nejintenzivněji poprvé projevil ve
Spojených státech a v menší míře pak i v Evropě.21
Snížení zisku inovativních firem mělo za následek jejich intezivnější snahu
vyvíjet nové léky a investovat do výzkumu, což by jim přineslo nové formy výdělku.
Výsledky však přicházely pomalu a jednotlivé firmy se začaly ocitávat ve finanční tísni,
což vyústilo v jejich spojování do obřích koncernů. V příloze č. 1 je možné srovnat
deset největších světových farmaceutických společností dle jejich ročního obratu, z
čehož je patrno, že zde dominuje vybraná skupina největších farmaceutických gigantů.
Mnohé z nich v rámci svého vývoje prošly fúzí či akvizicí s jinou farmaceutickou
společností (např. současná společnost GlaxoSmithKline vznikla v roce 2001 sloučením
firem Glaxo Wellcome a SmithKlineBeecham22, v roce 2003 se česká společnost Léčiva
koupila největší slovenskou farmaceutickou společnost Slovakofarmu a pod názvem
Zentiva začala expandovat i do střední a východní Evropy23). Podobná slučování
umožnila společnostem nejenom zvýšit svou hodnotu a zisk, ale také investovat více
peněz do výzkumu a vývoje nových léčiv24.
V dnešní době jsou stále na špičce z hlediska investic do vědy a výzkumu a
velikosti farmaceutického trhu Spojené státy, kterým společně s Kanadou patří 41%
světového prodeje léčiv, zatímco Evropa se podílí necelými 27% následována
Japonskem s podílem téměř 12% na světovém trhu. Zbytek světa, tedy Afrika,
Austrálie, Asi i jižní Amerika pak tvoří zbylých 20% (viz příloha č. 2).25
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BALLANCE, Robert H., POGÁNY, János a FORSTNER, HELMUT (1992), str. 47.
GlaxoSmithKline [online]. Citováno dne: 13.8.2014. Dostupné z www http://www.gsk.com/aboutus/our-history.html
23
Zentiva [online]. Citováno dne: 13.8.2014. Dostupné z www: http://www.zentiva.cz/aboutus/history/Documents/History-brochure.pdf
24
METYŠ, Karel a BALOG, Peter.(2006), str. 21.
25
The Pharmaceutical industry in Figures, EFPIA [online]. Citováno dne: 24.8.2014. Dostupné z www:
http://www.efpia.eu/uploads/Figures_Key_Data_2013.pdf
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1.2 Farmaceutický průmysl v České republice

1.2.1 Charakteristika farmacie v ČR
„Farmaceutický průmysl v České republice z velké části ovládají zahraniční
vlastníci. Farmaceutické společnosti se pohybují v prostředí nesmírně přísné a
komplexní regulace.“26 Těmito slovy hodnotí farmaceutický průmysl v ČR společnost
PricewaterhouseCoopers, která se zaměřuje na právní poradenství v této oblasti.
Přestože na českém trhu s léčivy aktuálně působí celkem 311 společností, 50%
trhu je ovládáno pouhými deseti firmami27, z nichž ani jedna není originálně založená
v České republice, ale všechny mají svou mateřskou společnost jinde ve světě (viz
příloha č. 3).
Dle provedených analýz má však farmaceutický průmysl svou nespornou pozici
v české ekonomice, k jejímuž rozvoji kladně přispívá. Podle analýzy provedené
společností Ernst and Young vyplynulo nejenom, že „jeden zaměstnanec AIFP28 vytvoří
dalších šest pracovních míst“, čímž pozitivně ovlivňuje zaměstnanost v ČR, ale také
každá jedna koruna utracená členskou společností AIFP vytvoří obrat 2,18 Kč v české
ekonomice.29

1.2.2 Asociace farmaceutických firem
V oblasti regulace působení farmaceutických firem není Česká republika
výjimkou od ostatních zemí. Kromě státních orgánů zde mají kontrolní funkci profesní
komory, jejichž předním zájmem je dodržování lékařské etiky, která „není něco co by
bylo sice slušné dodržovat, ale není to právně vynutitelné. V řadě případů naopak etické
zásady mají přísný právní základ a nedodržení etických zásad v medicíně může mít své
přísné právní důsledky.”30
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PWC [online]. Citováno dne: 18.8.2014. Dostupné z www: http://www.pwc.com/cz/cs/farmaceutickyprumysl
27
IMS Health MIDAS. Zdroj Eli Lilly ČR.
28
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, podrobněji vysvětleno v kapitole 1.3.2. Asociace
farmaceutických firem.
29
AIFP [online]. Citováno dne: 18.8.2014. Dostupné z www: http://www.aifp.cz/cs/aktuality/informacepro-media/inovativni-farmaceuticky-prumysl-ma-vyznamny-vliv-na-ceskou-ekonomiku-a-zamestnanost/
30
PTÁČEK, Radek a kol. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada, ©2011. 528 s. Edice
celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-3976-2, str. 472.
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Dále tu máme asociace, které sdružují farmaceutické firmy nejen za účelem
podpory společného zájmu těchto společností, ale také je podrobují jistému dohledu.
Sem patří Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která v České
republice seskupuje na 30 firem, které „které dokáží vyvinout a uvést na trh nové,
účinnější a bezpečnější léky.“31 Širší záběr má potom Česká asociace farmaceutických
firem (ČAFF), která sdružuje všechny farmaceutické firmy, tedy inovativní i generické,
působící v Čechách.32 Kromě toho zde funguje European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations (EFPIA), která je „prostřednictvím přímého členství 33
národních asociací a 40 předních farmaceutických společností na scéně Evropské unie
hlasem 1 900 společností usilujících o výzkum, vývoj a přínos nových léků pro
pacienty.“33 Jejím zástupcem v ČR je právě AIFP.
Jedním z hlavních zájmů těchto asociací je transparentní a etické chování
farmaceutických firem, jelikož právě kvůli nutné a poměrně intenzivní spolupráci mezi
zdravotními odborníky a farmaceutickými firmami zde vzniká prostor pro korupci. Tato
spolupráce je však pro vývoj nových léčivých přípravků nezbytná, protože inovativní
firmy mohou získat zpětnou vazbu na své léky pouze od lékařů, kteří ji zase získávají od
svých pacientů. Takže zde lékaři figurují jako základní prostředník pro výměnu cenných
informací. Mimo to farmaceutické společnosti dbají i o další vzdělávání lékařů právě
podporou účasti na odborných kongresech atp.
Asociace se dlouhodobě snaží očistit renomé farmaceutického průmyslu a za
tímto účelem byly vytvořeny etické kodexy34, jež se společnosti svým členstvím
v asociacích zavázaly dodržovat. V roce 2008 tedy AIFP a firmy v ní sdružené
podepsaly s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně Společnou
deklaraci, „která jasně stanovuje pravidla vzájemné interakce lékařů a průmyslu.“35
Kromě toho byla roku 2011 také uvedena webová stránka http://lekarskekongresy.cz/,
která sumarizuje veškeré odborné kongresy, které farmaceutické společnosti sponzorují.
Další z protikorupčních iniciativ, které AIFP (pod záštitou celoevropské
iniciativy vycházející od EFPIA) v současné době zavádí, je tzv. Kodex transparentní

31

AIFP [online]. Citováno dne: 18.8.2014. Dostupné z www: http://www.aifp.cz/cs/o-nas/.
ČAFF [online]. Citováno dne: 18.8.2014. Dostupné z www: http://www.aff.cz/programove-prohlaseni
33
EFPIA [online]. Citováno dne: 18.8.2014. Dostupné z www http://www.efpia.eu/about-us/who-we-are
34
Podrobněji viz internetové stránky asociací: ČAFF: http://www.angelini.cz/wps/wcm/connect/4d22f5c4b015-4945-b734-35a465517be8/01_Eticky-kodex_CZ.pdf?MOD=AJPERES, AIFP:
http://www.aifp.cz/cs/eticke-jednani/eticky-kodex/ , EFPIA: http://transparency.efpia.eu/the-efpia-code-2
35
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spolupráce, jehož cílem je uveřejňování plateb mezi farmaceutickými společnostmi na
straně jedné, a zdravotními odborníky nebo zařízeními na straně druhé. Veškeré platby a
popis

spolupráce

by

měly

být

veřejnosti

dostupné

na

portálu

www.transparentnispoluprace.cz s účinností nejpozději od poloviny roku 2016.36
Asociace se tak snaží prokázat transparentnost spolupráce, která je mezi širokou
veřejností tolik diskutovaná.

1.2.3 Specifika farmacie v oblasti mediálního vystupování
Jak již bylo výše naznačeno, farmaceutický průmysl je bezpochyby výjimečným
odvětvím, které díky své povaze vzbuzuje mezi lidmi mnoho emocí. Z toho důvodu, že
zdraví je citlivým tématem, si zaslouží mediální vystupování farmaceutických firem
zvláštní pozornost. Obdobná omezení, jaká ukládá zákon o regulaci reklamy pro
propagaci tabákových výrobků, alkoholických nápojů či produktů zbrojního průmyslu,
se týkají právě i léčiv. Jejich regulace je nejenom zakotvena v českém legislativním
systému, ale také kontrolována dvěma státními institucemi, a to Státním ústavem pro
kontrolu léčiv a v případě audiovizuálních médií také Radou pro rozhlasové a televizní
vysílání.37
V reklamě je zásadní rozlišovat dva typy léků. Za prvé léky, které jsou
k dispozici pouze na lékařský předpis a na které je tudíž zakázána reklama na širokou
veřejnost, a dále léky, které jsou určeny k volnému prodeji a kde je reklama povolena i
na neodborníky. Zcela zakázána je reklama na léky, které nebyly v ČR registrovány
SÚKLem.
Humánními léčivými přípravky a reklamou na ně zabývá zákon 40/1995 Sb. o
regulaci reklamy, konkrétně paragraf č. 5, který stanovuje, že reklamou na tyto
přípravky se rozumí nejenom uveřejňování informací, které vedou k podpoře
předepisování či prodeje léku, ale také samotné návštěvy obchodních zástupců,
dodávání vzorků léčiv nebo sponsorování vědeckých kongresů či setkání konaných za
účelem podpory prodeje.38
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AIFP [online]. Citováno dne: 18.8.2014. Dostupné z www:
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KASTNER, Patrik: Česká republika, in KASTNER, Patrik et al: Promoting Medical Products in Europe
and North America. 2.vyd. Baker&McKenzie: London 2007, 641 s. ISBN 3-00-013363-1, str. 104.
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Reklama na léčivé přípravky, které mohou být vydávány pouze na základě
lékařského předpisu, je vyloučena pro širokou veřejnost, a je tedy možné ji zacílit pouze
na odborníky. Proto by měla být šířena pouze např. v odborných periodikách či
odborných audiovizuálních pořadech, a pokud je šířena prostřednictvím internetu, musí
být jednoznačně a jasně deklarováno, že webové stránky nejsou určeny široké
veřejnosti, aby si byl každý návštěvník stránek vědom této skutečnosti, a podle toho
také se získanými informacemi nakládal.39
Existují i určité předepsané informace, které se musí reklama obsahovat: např.
přesné a aktuální údaje o léku, informaci o způsobu hrazení zdravotní pojišťovnou a
také souhrn údajů o přípravku (tzv. SPC).40 Co naopak zákon zakazuje je „nabízet,
slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch, ledaže jsou nepatrné hodnoty a mají
vztah k jimi vykonávané odborné činnosti.“41 Tímto způsobem se stát snaží zabránit
uplácení lékařů a jako výši nepatrné hodnoty SÚKL stanovil 1 500 Kč na jeden
kalendářní rok. Za porušení tohoto zákona může být uložena peněžitá sankce jak firmě,
tak zdravotníkovi, který by úplatek přijal.42
Odborníci mohou poskytovat farmaceutickým firmám služby jako například
přednášky či odborné konzultace, což je běžnou praxí. „Poskytování služeb je v zásadě
přípustné. Žádná smlouva o poskytování služeb však nesmí sloužit k nedovolenému
ovlivňování odborníků při předepisování nebo vydávání humánních léčivých
přípravků.“43
Naopak volně prodejné léky je možno propagovat široké veřejnosti, čímž se
rozumí nejen pacienti, ale obecně všechny osoby. I zde však zákon stanovuje mnohé
příkazy, jak má podobná reklama vypadat a co má obsahovat. Z těch nejpodstatnějších
bodů můžeme vybrat následující: v reklamě je nutné zmínit, že přípravek je skutečně lék
(a odlišit ho tak od kosmetických přípravků nebo doplňků stravy, na které se nevztahují
tak přísné regulace jako na látky klasifikované jako léčiva), reklama nesmí být
zaměřena na osoby mladší 15 let, naznačovat, že má lék zaručený účinek, nebo že nemá
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žádné vedlejší účinky či například zmínit, že neužitím léku může dojít ke zhoršení
zdravotního stavu.44
Shrneme-li tedy základní informace, které je třeba při studiu farmaceutického
průmyslu mít na paměti, musíme primárně vyzdvihnout jeho velkou dynamiku ve
smyslu nejen vědeckého pokroku, ale i přiznivého dopadu na státní ekonomiku.
Můžeme zároveň říci, že dnešní farmaceutický trh je silně globalizovaný s existencí
několika obrovských koncernů, kteří na trhu dominují.
Kvůli nebezpečí, které s sebou vývoj nových medikamentů přináší, mluvíme o
odvětví značně regulovaném, a to nejen ze strany státních orgánů, ale také se zde
projevuje samoregulační činnost firem samotných, které jsou jednak svazovány
etickými kodexy asociací farmaceutických firem, ale také vlastními etickými kodexy,
čímž se snaží eliminovat permanentní podezírání z korupce a uplácení zdravotnického
personálu za účelem vyšších výnosů.
Z důvodu nemalých omezení reklamy na léčiva lze vyvodit, že některé
farmaceutické společnosti jsou pro širokou veřejnost v České republice prakticky
neznámé i přesto, že jim patří přední místo na našem trhu. Do toho však hraje svou roli i
fakt, že interní politika některých firem se záměrně soustředí na to, aby se mediálně
objevovaly zcela minimálně.
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VAŇKOVÁ, Eva: Léčivé přípravky, kap. 3/3.4 in Zakázané formy reklamy. 1.vyd. Praha: Forum, 2005,
ISBN 80-903624-0-0, str. 6-7.
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2 TEORETICKÁ A METODOLOGICKÁ ČÁST
V následující kapitole bude popsáno teoretické ukotvení a metodologie, obojí
nezbytné pro zpracování praktické části diplomové práce. Proto je v první části
představen koncept agenda-setting45 nejenom z hlediska jeho podstaty, ale také
historického vývoje a dalšího užití s odkazy na základní literaturu a myšlenky, které
k rozvoji konceptu významně přispěly.
Dále zde budou popsány metody, jichž bylo využito k získání výsledků výzkumu
prezentovaného v poslední kapitole, tedy metoda kvantitativní a kvalitativní obsahové
analýzy. Součástí kapitoly je také krátké uvedení zkoumaných periodik a přiblížení
klíče k jejich výběru pro praktickou část práce.
Tyto tři podkapitoly by tedy měly tvořit základní teoretické podloží, které by
mělo vhodně doplnit výzkum provedený na základě analýzy obsahu popsaných médií.

2.1 Teorie nastolování agendy

2.1.1 Podstata konceptu
Z teoretických konceptů, které se zabývají zkoumáním obsahu a zároveň úzce
souvisí právě s oběma metodami výzkumu užitými v této diplomové práci, musí být
primárně zmíněna tzv. teorie agenda-setting, neboli v českém překladu nastolování
agendy či určování témat.46 Proto je na místě si tento koncept představit nejenom
z hlediska jeho podstaty, ale také přiblížit vývoj idey, jejíž počátek spadá do minulého
století.

45

V práci je anglický termín agenda-setting používán jako synonymum k českému překladu nastolování
agendy, neboť právě původní anglický výraz je při studiu médií v našem prostředí běžně používán a
můžeme se s ním sekat i v odborné literatuře – viz např. JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová
média. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 413 s. ISBN 978-80-7367-466-3, dále ŠKODOVÁ, Markéta, ed.
a ČERVENKA, Jan. Agenda-setting: teoretické přístupy. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie
věd ČR, 2008. 87 s. ISBN 978-80-7330-151-4 nebo McCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování
agendy: masová média a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 251 s. ISBN 978-80-7367-591-2.
46
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Podle odborníků je právě nastolování agendy určujícím faktorem při výběru
témat, která se v médiích objeví, která budou naopak vynechána, dále která se dostanou
do povědomí politiků, a která ovlivní veřejné mínění.47
V prvé řadě je nutné vysvětlit základní pojem agenda. Ta je podle Dearinga a
Rogerse definována jako „sada veřejných problémů, které jsou komunikovány jako
hierarchicky uspořádané dle důležitosti v určitém časovém bodě.“48 Proces nastolování
agendy pak můžeme dle stejné dvojice autorů definovat jako „nepřetržité soupeření
mezi těmi, kdo nastoluje veřejné problémy, o pozornost mediálních odborníků,
veřejnosti a politických elit.“49
Jinými slovy můžeme říci, že základní hypotéza konceptu je taková, že média
mají vliv na to, co se stane součástí veřejného diskursu. Pod pojmem veřejný diskurs si
lze představit témata či problémy, kterými se veřejnost zabývá a vnímá je jako
podstatné. Při studiu vycházíme z interakce tří typů agend: agendy veřejné, agendy
mediální a agendy politické.50
Mluvíme tedy o tématech, která veřejnost považuje za důležitá, přičemž se
mohou v závislosti na čase různě měnit. Například agenda politická může být zcela jiná
v předvolebním období, kdy občané vnímají jistá témata jako závažnější. Tím pádem se
o nich více mluví v médiích, čímž se stávají součástí mediální agendy, a tím více se
dostávají do povědomí veřejnosti. Tímto způsobem vidíme provázanost mezi výše
uvedenými třemi typy agend, což je možné doložit i následujícím sdělením: „Obecně lze
říci, že základní a četnými studiemi verifikovanou hypotézou teorie agenda-setting je
schopnost masových médií nastolovat témata, jak v agendě veřejnosti, tak v agendě
politické. Teorie agenda-setting předpokládá, že veřejná agenda – tedy to, o čem lidé
diskutují, o čem přemýšlejí a o co se zajímají, je silně ovlivněná tím, co ve svých
obsazích zveřejňují masová média.“51

47
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Tato slova odkazují ke studii Making an Issue of Child Abuse, kterou provedla
Barbara Nelson v roce 1991. Autorka v ní zkoumala prezentaci citlivého tématu
zneužívání dětí v amerických médiích, a následně v politickém a veřejném diskurzu.
Odkazuje na to, že ještě v 50. letech minulého století byla tato problematika velmi
zanedbávána a zlom přišel až v momentě, kdy o ní nejprve začala mluvit odborná
periodika a posléze masová média. Díky nim se na daný problém začala intenzivněji
soustřeďovat nejen pozornost veřejnosti, ale také státních orgánů. V závěru své studie
Nelson jasně deklaruje, že díky faktu, že informace o zneužívání dětí byly veřejnosti
dostupné v médiích, se každým rokem povědomí o něm mezi lidmi zvyšovalo do té
míry, že se s ním museli seznámit i zákonodárci a snažit se jej řešit na legislativní
úrovni.52
Zabýváme-li se výzkumem nastolování agendy v českém prostředí, Kalvas
uvádí, že „o tuto teorii se zajímají výhradně badatelé z oborů mediálních studií,
sociologie a výzkumu veřejného mínění; čeští politologové o procesu formování
politické agendy vědí, znají příslušné teorie, nicméně se soustavnému výzkumu
nevěnují.“53 Klíčový význam má výzkum provedený v roce 2008 ve spolupráci
zaměstnanců Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy s Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu
Akademie věd ČR, který se snažil zmapovat propojení mediální a veřejné agendy
v českém prostředí.54 Další výzkumy z oblasti nastolování agendy jsou pak realizovány
vědeckými pracovníky Katedry sociologie Filosofické fakulty Západočeské univerzity
v Plzni,55 což bude dále zmíněno v návaznosti na koncept rámcování.
Při studiu nastolování agendy pak Jirák uvádí, že se „koncept opírá mj. o proces
gatekeepingu“56, neboť v obecné rovině lze deklarovat, že publikum může věnovat svou
pozornost pouze určitým tématům, protože není schopno pojmout vše, co média a vůbec
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světové dění nabízí. A tím, kdo ovlivňuje, čeho si publikum všimne, je osobnost
gatekeepera, jenž selektuje zprávy, které se stanou součástí mediální agendy a které
nikoliv.57
V kontextu studia nastolování agendy pak narážíme též na problematiku účinků
médií na společnost. Zaměříme-li se ve stručnosti na jejich periodizaci podle pojetí
Denise McQuaila, setkáme se se čtyřmi fázemi:
1. Fáze všemocných médií – první fáze je datována od přelomu počátku 20.
století do 30. let a vyznačuje se silným vlivem médií na publikum, čehož
masově využily tehdejší diktátorské režimy k vlastní propagandě a
zvýšení podílu na moci.
2. Fáze omezených účinků58 – je spojena zejména s empirickými výzkumy
účinků médií a spadá do 30. až 60. letech 20. století. Vůdčími se v této
fázi staly výzkumy například Paula Lazarsfelda nebo Bernarda
Berelsona. Závěrem „nebylo zjištěno, že média jsou zcela bez účinků,
spíše nebylo možné očekávat žádnou přímou nebo individuální vazbu
mezi mediálním podnětem a reakcí publika.“59
3. Fáze znovuobjevení mocných účinků – ve třetí fázi dochází ke kritice
předešlého přístupu k médiím a naopak se opět poukazuje na potenciál,
který média mají v oblasti účinků na publikum. Ty jsou ale spíše
„dlouhodobé a nepřímé než bezprostřední a okamžité60“
4. Fáze „dohodnutého“ vlivu médií – základní myšlenkou této fáze je, že
média nám konstruují jisté významy a ty jsou poté nabízené publiku,
které je „na základě jisté dohody včleňuje do osobních významových
struktur“61
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Do tohoto konceptu zapadá nastolování agendy dle odborné literatury do třetí
fáze, tedy návratu silných účinků62, neboť dle výše uvedeného tvrzení vyplývá, že právě
masová média mají značný podíl na nastolování agendy veřejné i politické.63
Tato problematika se pak dotýká i fenoménu mediální konstrukce reality, který
vychází z předpokladu, že realita je pojem těžko určitelný, a tím méně objektivní. V
návaznosti na vliv médií pak můžeme hovořit o tom, že žijeme v takzvaném
„mediovaném světě“64 , kde je realita vytvářena prostřednictvím konstrukcí, které nám
nabízejí právě média. Zjednodušeně řečeno - vidíme svět takový, jak nám ho média
prezentují, a stejně tak považujeme za podstatné ty záležitosti, které jsou v centru
pozornosti médií.
Avšak užití konceptu má své limitace. Aby se nastolování agendy v praxi
uskutečnilo, musí totiž existovat dva základní předpoklady. První zásadní kritérium je,
že veřejnost musí být vystavena působení médií. Druhým je existence důvěry v média
(ze strany publika) a ochota spolehnout se na informace, které nám poskytují.65
Představme si následující situaci: žijeme naprosto odříznuti od vlivu médií, stejně jako
to přibližuje Walter Lippmann v knize Public Opinion. Hovoří zde totiž o malém
ostrůvku v Atlantickém oceánu, jehož obyvatelé, Francouzi, Britové, a Němci, se v září
roku 1914 shromáždí v přístavu, neboť očekávají příjezd parníku, který má po šesti
týdnech přinést nové zprávy z mateřské domoviny. Tehdy zjistí, že Evropa je ve válce a
že Francie s Británií na základě dohodové smlouvy bojují proti Německu. Rázem se
pohled ostrovanů na sebe změní, zjistí, že těch šest týdnů vlastně žili v realitě, která už
neexistovala a že ty, koho doposud považovali za přátele, jsou si již několik týdnů
úhlavními nepřáteli.66 A to vše jenom díky nedostatku informací z médií, což jim
umožňovalo pohlížet na další ostrovany jiným způsobem.
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Stejně tak pokud obyvatelstvo nebude věřit informacím, která mu média
poskytují, a lidé budou skeptičtí vůči mediálnímu obsahu (čímž se nemyslí ve
stoprocentní míře, neboť plné reliability zpráv je samozřejmě pouze těžko dosáhnout),
který budou následkem toho ignorovat, koncept nastolování agendy v takovém prostředí
bude pouze těžko fungovat.
Zároveň však americký sociolog Robert Ezra Park říká, že „lidé nebudou číst
noviny, s jejichž obsahem neustále nesouhlasí. Z dlouhodobého hlediska noviny
vyjadřují, spíše než utvářejí, veřejné mínění.“67

2.1.2 Vývoj konceptu
Jako předchůdce myšlenky teorie nastolování témat je považován právě výše
zmíněný Walter Lippmann, který již v roce 1922 ve své knize Public Opinion přichází
s myšlenkou, že „prominentní prvky mediálního obrazu se stanou prominentními prvky
obrazu publika“68, tedy že publikum považuje za významné taková témata, která média
upřednostňují a „nabízejí svým divákům obrazy světa, z nichž si tito utvářejí obrazy ve
svých hlavách.“69 Zde tedy máme přímý odkaz na existenci vlivu a návaznosti mezi
mediální a veřejnou agendou. Zásadní pro rozvoj teorie pak byl přínos Bernarda Cohena
na počátku 60. let 20. století, který vyjadřuje ideu, že média veřejnosti neříkají, co si
mají myslet, ale o čem mají přemýšlet. Vyjadřuje přesvědčení, že právě spisovatelé,
editoři a vydavatelé lidem vytváří obraz toho, jak se mají na svět dívat.70
Za skutečného duchovního otce teorie nastolování agendy je však považován
Maxwell McCombs, který se rozhodl předešlé hypotézy nastíněné Lippmanem či
Cohenem empiricky doložit. Společně s Donaldem Shawem uskutečnil v roce 1968
studii, ve které vycházel z předpokladu, že „masová média nastolují agendu pro každou
politickou kampaň a zároveň ovlivňují význačnost71 postoje k těmto politickým
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problémům.“72 Autoři studie využili komparace problémů, které voliči považují za
klíčové, s těmi, které se objevovaly tou dobou v médiích. V rámci této tzv. Chapel Hill
Study73 byl počet dotazových zúžen asi stovku respondentů, kteří deklarovali svou
nerozhodnost v otázce volby konkrétního kandidáta. Zkoumány byly obsahy pěti
deníků, dvou magazínů a dvou zpravodajských televizních vysílání. Závěry studie dle
autorů zcela přesvědčivě nedokazovaly nastolování agendy médii, nicméně autoři je
považovaly za „uspokojivé jakožto první zkoušku hypotézy o nastolování témat“74
s vědomím, že další výzkum by měl následovat. Autoři připouští, že ačkoliv korelace
mezi mediální a veřejnou agendou nebyla spolehlivě dokázána, musí existovat už jen
z toho důvodu, že čím dál méně lidí zná politické kandidáty osobně, a naopak jediný
kontakt s nimi má skrze média: „Média jsou hlavním zdrojem informací o národní
politice; pro většinu lidí média poskytují nejlepší a nejsnáze dostupné sblížení se stále
se měnící politickou skutečností.“75 V konečném efektu je tedy možno říci, že provedená
studie potvrdila provázanost mediální a veřejné agendy, ale otázka kauzality mezi nimi
zůstávala otevřenou.
Po několika letech se tedy stejná dvojice sešla v jiném městě Severní Karolíny,
tentokrát ve městě Charlotte, za účelem uskutečnění dalšího výzkumu, který by
hypotézu o agenda-setting potvrdil. Výzkum se soustředil na předvolební období v roce
1972 a byl proveden detailněji než v Chapel Hill s cílem zaměřit se na jednotlivé voliče
a jejich charakter, neboť „předpokládali, že právě psycho-sociální dispozice jedince
jsou klíčovým faktorem při efektu nastolování agendy.“76 Výsledky studie pak skutečně
potvrzovaly, že místní media nastolují agendu veřejnou, a navíc vyvrátily opačné
stanovisko, že by veřejná agenda ovlivňovala agendu mediální.77
Během dalších desítek let byly provedené stovky výzkumů v různých zemích
světa, a to v předvolebních i mimovolebních obdobích, které dle McCombse spolehlivě
potvrzují, že média mají přímý vliv na utváření veřejné agendy, a to jak média tištěná,
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tak audiovizuální.78 Zde můžeme jmenovat například Geralda Raye Funkhousera, který
provedl studii na makroanalytické úrovni - tedy zkoumal agendu v rámci celých
Spojených států, nikoliv pouze jednoho města jako tomu bylo ve studiích McCombse a
Shawa. Funkhouser došel k obdobnému závěru, tedy že „mediální pozornost věnovaná
určitým tématům silně ovlivňuje přítomnost těchto témat na veřejnosti.“79

2.1.3 První a druhý stupeň nastolování agendy
Společně s tím, jak se koncept nastolování agendy vyvíjel, došlo také
k prohloubení celé idey a diferenciaci daného konceptu. Odborná literatura rozlišuje
první stupeň nastolování agendy, ve kterém je ústředním prvkem nastolování objektů,80
a dále druhý stupeň nastolování agendy, ve které hrají hlavní roli atributy těchto
objektů, respektive jejich salience (v českém prostředí překládáno jako významnost)81.
Lze tím pádem konstatovat, že v rámci obou stupňů nastolování agendy se nezabýváme
pouze tím, jaké téma je předmětem nastolování, ale také v jakém míře je mu v rámci
médií přikládána důležitost. K vysvětlení myšlenky McCombs využívá rozšíření
Cohenovy definice, že média nám neříkají, co si máme myslet, ale spíše o čem přemýšlet
a ještě navíc jak přemýšlet.“82 Tato myšlenka ovšem zpětně naráží na otázku, do jaké
míry tedy média určují, co si myslíme.83
Vztáhneme-li tedy koncept k praktické části diplomové práce, která je podrobně
popsána v následující kapitole, za objekt je v tomto případě pokládáno právě obecně
téma farmaceutického průmyslu. V druhém stupni nastolování agendy se pak pozornost
ubírá k jeho atributům – v daném případě charakteru farmaceutického průmyslu ve
smyslu pozitivity či negativity, což je předmětem kvantitativní i kvalitativní obsahové
analýzy.
V souvislosti se studiem druhého stupně nastolování agendy se uvádějí dva
základní termíny, se kterými je teorie úzce spjatá. Jedná se o tzv. framing (rámcování) a
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priming (zvýznamňování, ale také usměrňování84 , vypíchnutí85 nebo také zdůrazňování
témat86). Za účelem plného pochopení konceptu je potřeba si nejprve oba uvedené
termíny definovat: „Rámcovat znamená vybírat určité aspekty vnímané reality a výšit
jejich významnost ve sdělovaném textu tak, že se prosazuje určitá definice problému,
kauzální vysvětlení, morální hodnocení či také doporučené řešení popisované
záležitosti.“87
Rámcování však není fenomén, který by byl na poli vědních disciplín uveden
nově právě v souvislosti s konceptem agenda-setting, ale je přejatý z publikace Ervina
Goffmanna Frame Analysis z roku 197488. Základním rysem rámcování je tedy výběr
určitým prvků, které jsou zdůrazněné, a je jim následně věnována větší pozornost ze
strany publika. K tomu může dojít kupříkladu volbou umístění nebo opakováním tématu
v médiu. „V mediálních textech nám rámce vlastně říkají, jak máme uvažovat o
veřejných problémech.“89
Propojení teorie agenda-setting a rámcování vychází z předpokladu, že „zprávy
nesou jednak informaci o veřejném problému – čímž dochází k nastolování agendy – a
zároveň tyto zprávy zdůrazňují či zamlčují některé atributy veřejného problému, čímž
dochází k zarámování problému, protože toto zdůrazňování a zamlčování formuje obraz
problému.“90 V českém prostředí byl na danou problematiku realizován výzkum pod
vedením Františka Kalvase z FF ZČU, který měl za cíl zkoumat vztah mezi utvářením
rámců a nastolování agendy. Na příkladu mediálního výskytu otázky církevních
restitucí v roce 2008 pak doložil, že „rámce a zostřující události mohou blokovat či
podporovat nastolování osobní agendy.“91
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Při nastolování agendy tedy dochází zároveň i k nastolování určitého
hodnotového rámce, který přispívá k našemu porozumění problému92, a dává nám
jakýsi návod, jak k němu přistupovat, protože tatáž fakta mohou být díky přítomnosti
různých rámců, interpretována odlišně.
Pojem priming pak souvisí se „selektivní schopností veřejnosti. Lidé se
nezajímají a ani nemohou zajímat o všechno.“93 Do centra naší pozornosti se tak tedy
dostanou zejména ta témata, která jsou v médiích jistým způsobem „vypíchnuta“.
McCombs zmiňuje příklady několika studií, kdy byla tato teorie potvrzena, a shrnuje, že
vypíchnutí je velmi podstatným způsobem, jakým mohou média ovlivňovat veřejné
mínění a podílet se na utváření jeho názorů a postojů.94 Mnohé případy zdůrazňování
témat můžeme najít zejména v těch případech, kdy se politici snaží odvrátit pozornost
publika od svých nezdarů tím, že poukazují na své úspěchy v jiné sféře95.

2.2 Metody výzkumu - charakteristika
Pro tuto diplomovou práci byla zvolena metoda kvantitativní i kvalitativní
obsahové analýzy z toho důvodu, že kvantitativní obsahová analýza je pro svou
zaměřenost na numerické výsledky obecně považována za objektivnější metodu, která
je mnohem méně zatížena osobností kódovače než analýza kvalitativní. Ta však
v daném kontextu bude vhodným doplněním kvantitativních výsledků, na základě
kterých bude možno názorně demonstrovat základní poznatky vycházející z výzkumu, a
také bude sloužit jako podpora k nastínění aspektů, na základě kterých kódování
probíhalo. Pokud je v rámci výzkumu užito kombinace obou zmíněných metod, odborná
literatura hovoří o tzv. triangulaci.96 Ta byla užita v její sekvenční formě, což lze chápat
jako „kombinaci kvalitativní a kvantitativní analýzy souběžně a nezávisle na sobě s tím,
že kvantitativní analýzou se zpravidla zpracovává větší vzorek a kvalitativní jeho
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část.“97 Z výše uvedených důvodů se jeví jako vhodné ve stručnosti představit obě
zvolené metody a jejich teoretické pozadí.

2.2.1 Kvantitativní obsahová analýza
Kvantitativní obsahová analýza (často v literatuře zmiňována jako pouze
obsahová analýza)98 je jednou ze základních metod, která se využívá ke zkoumání
obsahů. Své uplatnění nachází v různých společenských vědách, jako například v
politologii či sociologii, ale její široké využití můžeme najít zejména při zkoumání
obsahů komunikace. Dle Jana Křečka se dokonce jedná o „nejpoužívanější techniku
výzkumu mediálních obsahů.“99 Mezi její základní vlastnosti patří to, že se tradičně
používají při výzkumu náhodné výběry dat, a také, že díky své povaze napodobuje
metodologii přírodních věd.100
Tato metoda si klade za cíl „prozkoumat velké množství mediálního obsahu
pomocí statistických metod“101 a také se jedná o formu vědeckého výzkumu, která by
měla splňovat tři základní principy:
1. Objektivitu – na základně jasně stanovených pravidel výzkumu se
předpokládá, že různí výzkumníci dojdou

k prakticky stejným

výsledkům
2. Systematičnost – ve smyslu eliminace obsahu, který bude zkoumán či
nikoliv
3. Možnost generalizace – výzkum by mělo být možno aplikovat
v obdobných situacích.102
Mezi přednosti této metody patří „vysoká míra strukturovanosti a s tím je spojen
i vysoký stupeň ověřitelnosti“103, dále možnost pracovat s vysokým počtem obsahů a
97
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zejména pak vyhodnocení pomocí statistických metod, díky kterým je možné
prezentovat výsledky přehledně pomocí grafů či tabulek.104
Obsahová analýza má však i svá úskalí, kterým se lze pouze těžko vyhnout.
Jedním z nich je fakt, že proces nemůže být zcela neutrální či objektivní, protože je zde
přítomna osobnost kódovače, a i přes precizní stanovení všech pravidel, díky kterým je
možné eliminovat značné odchylky, je třeba počítat s tím, že ke stoprocentní shodě ve
výsledku v případě aplikace metody jiným kódovačem lze dojít s velmi malou
pravděpodobností. Musíme tedy připustit nedokonalost metody, která je mezi odbornou
veřejností obecně přijímána a lze ji shrnout následujícími slovy: „Empirismus obsahové
analýzy

vedoucí

k produkci

kvantifikovaných

–

jakoby

objektivních,

resp.

objektivizovaných – dat svým způsobem zastírá vnitřní subjektivitu této metody, která se
projevuje mimo jiné tím, že výzkumník si volí vzorek, který zkoumá, rozhoduje o
proměnných, jejichž výskyt bude sledovat a od počátku počítá s interpretací výsledků
vzhledem k předem stanovené hypotéze.“105 Vyzdvihnout zde musíme přístup
k objektivitě metody, neboť i když je jí obecně nestrannost připisována, role toho, kdo
podmínky výzkumu stanovuje, je pro konečné výsledky nezanedbatelná.

2.2.2 Kvalitativní obsahová analýza
Kvalitativní analýza je další z hojně užívaných metod používaných ke zkoumání
obsahů, a to nejen médií, ale obecně obsahů komunikace. Jedna z definic uvádí, že
daným termínem se rozumí „jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí
statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace.“106 Dle McQuaila může u
jejích zastánců existovat až dokonce jistá antipatie vůči počítání a kvantifikaci, takže se
spíše soustředí na významy v oblasti textových spojení či kontextu.107 Svou pozornost
tedy výzkumník soustředí spíše na „latentní obsah“108 než na ten „zjevný“,109 což
s sebou přináší mnohem podstatnější roli samotného aktéra výzkumu. Tento aspekt pak
zásadně přispívá k obecnému názoru, že se jedná o metodu méně objektivní, než je
kvantitativní obsahová analýza.
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Ze svého založení se jedná o typ metody, která je mnohem pružnější ve svém
charakteru než ta kvantitativní, neboť nové výzkumné otázky či hypotézy mohou
vznikat i v průběhu výzkumu samotného.110 Důsledkem toho však je, že výzkum je
možné pouze stěží replikovat111 a také není zcela možné výsledky výzkumu
zobecňovat.112
U kvalitativní obsahové analýzy tedy můžeme najít pozitiva, kterými jsou
zejména možnost analyzovat text do hloubky a také možnost brát v potaz kontext či
specifické podmínky zkoumaného prostředí. Na druhou stranu je mu vytýkána
neobjektivnost a malá transparentnost.113
Tabulka 1: Srovnání typů analýz mediálního obsahu podle McQuaila114:
Obsahová analýza sdělení

Strukturální analýza textů

Kvantitativní

Kvalitativní

Systematická

Selektivní

Generalizující

Ilustrativní

Zjevný význam

Latentní význam

Objektivní

Vztažená ke čtenáři

Jak již bylo zmíněno výše, v praxi se můžeme setkat i s metodou smíšeného
výzkumu, kdy se za použití kombinace obou metod dostaneme k výsledkům, které je
jednak možné kvantitativně vyjádřit a zpracovat pomocí grafů či tabulek, ale také
demonstrovat jisté hlubší charakteristiky v textu díky jeho kvalitativnímu podrobení.
Použití této smíšené metody se tedy jeví jako vhodné i pro tuto diplomovou práci, neboť
může ukázat náhled na zkoumanou tématiku z více perspektiv.
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2.3 Charakteristika analyzovaných médií

2.3.1 Hospodářské noviny
Hospodářské noviny vycházejí na českém, respektive československém, trhu již
od roku 1957115, avšak jejich podoba se z původního týdeníku na deník změnila až po
sametové revoluci, konkrétně 21. května 1990.116 Právě v této době přebrala jeho
vydávání po Vydavatelství RUDÉ PRÁVO nově společnost ECONOMIA a.s.117, v jejíž
rukou jsou Hospodářské noviny společně například s týdeníky Respekt či Ekonom až
dodnes.118
Deník by se dle slov svého vydavatele měl vyznačovat „vysokou kvalitou
žurnalistiky, profesionálním zpracováním, exkluzivními zprávami a fundovanými
analýzami.“119 Nutno říci, že Hospodářské noviny sice zdaleka nedosahují takové
čtenosti (srovnání viz příloha č. 4) jako jiné celostátní deníky, neboť lze konstatovat, že
díky svému odbornějšímu rázu je obtížné zacílit je na tak široké spektrum veřejnosti.
Přesto dlouhodobě zaujímají své stálé přední místo mezi českými čtenáři.

2.3.2 Mladá fronta DNES
Deník, jehož původní název byl pouze Mladá fronta, byl založen na samém
konci druhé světové války, tedy 9. května 1945, skupinou levicových intelektuálů. Od
počátku 50. let byla po téměř dvacet let vydávána Československým svazem mládeže a
později Socialistickým svazem mládeže.120 Ten byl krátce po sametové revoluci zrušen
a vydávání listu se ujal podnik Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství (MFNV).
Ale ihned od roku 1990 se začalo spekulovat o osamostatnění deníku, jelikož MFNV
byl nástupnickou organizací Socialistického svazu mládeže a právně tak docházelo
k mnohým komplikacím z hlediska limitací na služební cesty, pracovní místa či celého
fungování periodika. Iniciativu vzali do rukou samotní redaktoři a připravili privatizaci
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podniku, která vyústila v založení společnosti M a F a.s. a titul byl změněn na Mladá
fronta DNES. Na přelomu let 1991 a 1992 se pak společnost přeskupila do nové firmy
MaFra a.s. 121, která má vydávání deníku v rukou až do dnešní doby společně například
s Lidovými novinami či deníkem Metro a odpovídajícími internetovými periodiky.
Mladá Fronta DNES je dodnes jedním z nejčtenějších deníků na českém trhu
(jak dokládá graf čtenosti médií v příloze č. 4).

2.3.3 Blesk
Deník Blesk patří pravděpodobně mezi nejznámější periodika na území České
republiky a jako jediný z vybraných titulů byl založen až po sametové revoluci. Jeho
historie sahá do roku 1992, kdy společnost RINGIER ČSFR a.s. uvedla na trh „první
český barevný bulvární deník“122, pro nějž se předlohou stal německý deník Bild a též
švýcarský bulvární plátek Blick.123 Blesk si až do dnešní doby drží dlouhodobě přední
místo v čtenosti mezi českým publikem. Jak značný je rozdíl mezi čteností a nákladem
Blesku oproti vybraným zkoumaným titulům, přehledně znázorňuje příloha č. 5.
Na konci roku 2013 byl vydavatel Blesku společnost Ringier Axel Springer CZ
zakoupen dvojicí českých podnikatelů Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem.124
Tento trend se v českém prostředí objevil již nedávno předtím, kdy miliardář Andrej
Babiš zakoupil společnost MaFra a.s., tedy vydavatele například Mladé Fronty Dnes.125
Do jaké míry mají muži stojící v pozadí vydávání novin (tedy současní majitelé
Křetínský, Tykač, Babiš) vliv na tematickou agendu či objektivitu novin, je otázkou, ale
rozhodně se tato situace stala předmětem mnohých spekulací ze strany veřejnosti.
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3 ANALYTICKÁ ČÁST
Pro aplikaci výzkumu byla v prvé řadě vybrána metoda kvantitativní obsahové
analýzy, o jejímž charakteru bylo pojednáno v předchozí kapitole. Na tomto místě tedy
již nebude více prostoru věnováno kritériím, podle kterých byly metody vybrány, nýbrž
bude v první části detailně popsána aplikace metody a poté výsledky, které výzkum
přinesl. Totéž platí pro kvalitativní analýzu, která byla uplatněna na užším vzorku
zkoumaného materiálu vybraného na základě prvotní selekce pomocí obsahové analýzy.
Praktická část vychází z teoretického podkladu nastolování agendy, s jehož
podstatou a vývojem již podrobně seznámeno dříve, přičemž výzkum se nezaměřuje ani
tolik na nastolování agendy prvního stupně v tom smyslu, jakou pozici má téma
farmaceutického průmyslu v rámci českého mediálního systému a za jak důležité téma
je považováno, ale spíše jaká specifická témata jsou v návaznosti na něj nastolována.
Detailněji se pak práce soustředí na nastolování agendy druhého stupně, tedy
určování atributů z toho hlediska, jestli je téma nastolováno směrem k negativnímu
vyznění či naopak převládá pozitivní konotace.
Z teorie vyplývá, že metoda obsahové analýzy může být využita k pěti
základním účelům:
a) „Získání poznatků o komunikátorech
b) Popis množství a druhů informací přenášených určitých médii
c) Určení obsahových rozdílů mezi médii
d) Získání poznatků o určitých sděleních obsažených v textech
e) Studium vizuálních a jiných vjemů, kterým je vystaveno publikum“126
V případě mého výzkumu byla obsahová analýza využita ze čtvrtého důvodu (d),
jelikož v rámci diplomové práce byly zkoumány poznatky o obsazích v textech.
Částečně by bylo možno spekulovat i o třetím důvodu, tedy určení obsahových rozdílů
mezi médii, což byl však spíše druhořadý výstup výzkumu, jelikož obsahové rozdíly
byly zkoumány pouze z hlediska frekvence výskytu stanoveného tématu a dále byla
mezi vybranými médii zkoumána komparace obrazu tématu a region, na který své
zprávy noviny zaměřují.

126

Heslo Content Analysis in SILVERBLATT, Art a Ellen M ELICERI. Dictionary of media literacy.
Westport: Greenwood Press, 1997, xii, 234 s. ISBN 0-313-29743-6, str. 37, překlad podle: TRAMPOTA,
Tomáš: Mediální agenda, in ŠKODOVÁ, Markéta, ed. a ČERVENKA, Ja, (2008), str. 44.
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3.1 Kvantitativní obsahová analýza – aplikace metody

3.1.1 Výzkumné téma a otázky
V úvodní fázi před započetím samotného výzkumu, bylo nutné stanovit
výzkumné téma a položit si základní výzkumné otázky. Základní téma diplomové práce
a celého výzkumu tedy zní Pozitivní a negativní obraz farmaceutického průmyslu
v českých tištěných médiích, přičemž mediální obraz farmaceutického průmyslu není
jediným parametrem výzkumu. Ten je doplněn ještě o další výzkumné otázky, a to
v následujícím znění:
 VO1: Jaké je zastoupení regionů v analyzovaných příspěvcích
z farmaceutického průmyslu?
 VO2: S jakými tématy je farmaceutický průmysl v daných médiích nejvíce
spojován?
 VO3: Převažuje pozitivní či negativní obraz o farmaceutickém průmyslu ve
zkoumaných médiích?
 VO4: Jak se mění mediální obraz farmaceutického průmyslu z hlediska
pozitivity a negativity ve vymezeném období?

3.1.2 Výběrový soubor
Pro operacionalizaci výzkumu byl stanoven výběrový soubor, který byl následně
podroben šetření. Výběr souboru obvykle probíhá ve čtyřech rovinách: nejprve jsou
vybrána samotná média, poté musí být specifikovány obsahy, jaké budou analyzovány,
dále je třeba určit si časové období výskytu a na závěr je potřeba určit mediované
obsahové jednotky.127
Pro tento výzkum bylo předem stanoveno, že budou analyzována tištěná média,
jak je uvedeno v zadání základního výzkumného tématu (viz výše). Poté došlo k výběru
třech českých celostátních deníků, které by měly zastupovat různorodou část čtenářů.
Jsou jimi Hospodářské noviny, jakožto periodikum, které má k tématice průmyslu
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SCHERER, Helmut: Úvod do obsahové analýzy in SCHULZ, Winfried et al. Analýza obsahu
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obecně velmi blízko, dále Mladá Fronta DNES, co by druhý nejčtenější deník v ČR128, a
v poslední řadě ve výzkumu nebyl opomenut ani deník Blesk, který je dlouhodobě
nejčtenějším deníkem v České republice.129
Vzhledem k faktu, že cílem této práce nebylo zkoumání rozložení tematické
agendy daného média, nebylo na místě analyzovat celý obsahový materiál deníků,
naopak bylo potřeba vybrat pouze ty části, které jsou relevantní k vybranému tématu. Za
tímto účelem byla vymezena klíčová slova, která byla vyhledávána prostřednictvím
databáze Newton Media Search, čímž došlo k vybrání zkoumaného materiálu.
Klíčovými hesly pro vyhledávání se staly: farmaceutická firma, farmaceutická
společnost a farmaceutický průmysl. Heslo farmaceutický průmysl je přímo vztažené ke
zkoumanému tématu, takže jeho užití bylo bez debaty. Další klíčová spojení
farmaceutická firma a jeho synonymum farmaceutická společnost byla vybrána proto,
že jsou jakožto instituce hlavními aktéry a reprezentanty farmaceutického průmyslu.
Jako jeho synonymum pak bylo užito i spojení farmaceutický byznys, které se ale při
úvodním testování ukázalo jako velmi ojediněle se vyskytující samostatně, takže
prakticky všechny články, ve kterých se spojení objevilo, byly již součástí kódovaného
vzorku na základě předešle určených hesel.
Z toho důvodu, aby se eliminoval výskyt duplicitních záznamů z databáze, bylo
užito všech klíčových spojení najednou s vložením spojky OR, která zajistí, že databáze
ukáže výsledek, kde se objevuje jedno nebo druhé nebo třetí ze stanovených spojení. Do
Newton Media Search tedy bylo vloženo následující kritérium pro vyhledávání:
farmaceutická společnost OR farmaceutická firma OR farmaceutický průmysl, přičemž
výstup z databáze obsahuje všechny skloňované tvary.
Při předběžném výzkumu autorka uvažovala i o rozšíření vyhledávácích specifik
o hesla typu korupce AND zdravotnictví nebo například úplatky AND lék* atp., jež by
nepochybně bylo zajímavé posléze užít ke kvalitativní analýze. Ovšem tato strategie se
nejevila jako vhodná z toho důvodu, že by znamenala proaktivní vyhledávání
negativních aspektů spojených s farmaceutickým průmyslem, čímž by se pokazil záměr
práce neutrálně sledovat pozitivní i negativní zmínky spojené s tímto odvětvím.
Stejně tak bylo při zkušebním předvýzkumu použito kombinace hesel lék, léčiva
či farmacie, ale ani tato kombinace se nejevila jako vhodná, neboť jednak neúnosně
navýšila počet zkoumané agendy, ale zejména odvedla základní linii výzkumu od
128
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tématu farmaceutického průmyslu a praktik farmaceutických firem ke zcela jiným
tématům, které již úzce nesouvisely s cílem práce (například heslo farmacie přineslo
mnoho článků týkající se studia tohoto oboru, a tedy hlavním předmětem byla oblast
školství).
Třetí rovinou, kterou Scherer označuje jako nezbytnou pro stanovení výběrového
souboru, je specifikum časového období.130 V mém případě se jednalo o počátek 21.
století, konkrétně roky 2001 a 2002 a poté bylo užito k výzkumu období o dekádu
později, tedy léta 2011 a 2012 s cílem zjistit, zda došlo v průběhu těchto deseti let ke
znatelným změnám v aspektech, o nichž bude pojednáno v kapitole prezentující
výsledky obsahové analýzy. Materiál každého roku byl zúžen pouze na druhou polovinu
roku, takže je v každém roce analyzován měsíc červenec až prosinec.
Posledním kritériem, které bylo pro stanovení výzkumu zvoleno, je jednotka
analýzy, kterou obecně může být nejenom článek nebo zpráva, ale i užší segment
vyjádření, jako například argument či aktér zprávy.131 Pro tuto diplomovou práci však
byl jako jednotka obsahu vybrán článek, tedy „žánr obsahující jasné, věcné,
srozumitelné a logické vysvětlení události nebo myšlenky, faktů i jevů.“132
Jak již bylo výše uvedeno, jako základní vyhledávací databáze pro výzkum byla
využita Newton Media Search, což se zdálo vyhovující také proto, že pro mé téma
nebylo adekvátní zkoumání obrazového materiálu (jako například fotografie u článků),
které by pravděpodobně mělo zcela minimální přínos k odpovědím na výzkumné
otázky. Kódovací kniha pak byla zpracována v Excelu, kde se pomocí funkcí a filtrů
nechaly přehledně zpracovat výsledky do tabulek a grafů.

3.1.3 Charakteristika a seznam proměnných
Dalším krokem v přípravě výzkumu bylo stanovení tzv. proměnných, které
určují, co se bude při analýze obsahových jednotek sledovat. Každé proměnné bylo
třeba přiřadit číselnou hodnotu, která bude znamenat její zařazení v rámci dané
proměnné. Soustava těchto proměnných se nazývá kódovací kniha nebo také kódovací
manuál133 a je připojena v práci jako příloha č. 6.
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Pro provedení výzkumu bylo stanoveno devět proměnných, o kterých bude
v této části kapitoly podrobně pojednáno za účelem demonstrace validity a reliability
daného výzkumu. Některé z proměnných, zejména ty identifikační, mají vcelku jasná
kritéria pro jejich zařazení, tudíž se autorka domnívá, že nebylo třeba je více
specifikovat. Naopak analytickým proměnným, u kterých může existovat prostor pro
nejasnost z hlediska zařazení, je věnována mnohem větší pozornost. Za tímto účelem
jsou v popiskách těchto proměnných prezentovány jednak tematické příklady článků,
ale také je ohraničeno obsahové vymezení pro každou kategorii.
1) Periodikum
-

identifikační proměnná nabývá následujících hodnot:
 1 = Hospodářské noviny
 2 = Mladá Fronta DNES
 3 = Blesk

2) Datum vydání
-

datum bylo zaznamenáváno ve formátu RRRRMMDD
(př. 20120730)

3) Umístění
-

proměnná rozlišuje dvě hodnoty:
 1 = Titulní strana
 2 = Jiné

4) Zdroj
-

pro proměnnou zdroj bylo stanoveno základní roztřídění na
autorský a agenturní článek, dále na kombinaci zdroje
informace z agentury a autorského příspěvku, a v poslední
řadě do kategorie Jiné, kam nejvíce spadaly články, u kterých
zdroj nebyl určen.
 1 = Autorský článek
 2 = Agenturní článek
 3 = Agentura + autor
 4 = Jiné
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5) Farmacie jako hlavní téma
-

pátá proměnná s názvem Farmacie jako hlavní téma byla
přidána z toho důvodu, aby se díky ní odfiltrovaly příspěvky,
které nebyly relevantní pro další analýzu, neboť se tematicky
zabývaly zcela jiným odvětvím či problematikou, ale do
seznamu výsledků z databáze se dostaly pouze kvůli zmínce
jednoho z klíčových hesel v článku. Jednalo se například o
případy toho typu, kdy zpráva hovoří o odsouzení nějakého
zločince, jehož manželka je zaměstnána ve farmaceutické
firmě.

-

z téhož důvodu byla stanovena následující kritéria, podle
kterých byly články kódovány: pokud se slovní spojení
z klíčových vyhledávacích hesel v článku opakuje anebo se
článek vztahuje k otázce zdravotnictví ve spojení s pacienty,
lékaři či léčivy, nebo se vztahuje přímo k některé
z farmaceutických firem, je zde patrná návaznost na tematiku
farmaceutického

průmyslu.

Tím

pádem

vyhodnocen jako relevantní pro analýzu,

byl

článek

a kódován

hodnotou 1.
-

Pokud se ke zdravotnictví či farmaceutické společnosti
nevztahoval a heslo farmaceutický průmysl, farmaceutická
společnost nebo farmaceutická firma byly zmíněny pouze
jednou, byla mu přiřazena hodnota 2, čímž byl v analytických
proměnných Obecné téma, Specifické téma a Mediální obraz
kódován číslem 99 vyjadřující nemožnost relevantně údaje
vztáhnout k mému výzkumu. Kódované hodnoty v této
kategorii jsou tudíž následovné:
 1 = Ano
 2 = Ne

6) Region
-

proměnná region je rozdělena do několika kategorií, první z nich
vymezuje články týkající se samostatně Českého republiky a
jejích jednotlivých krajů. Hodnota 2 pak byla přiřazena regionu
severní Ameriky, který v sobě sdružuje zprávy ze Spojených států
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amerických

a

Kanady.

farmaceutického

Obecně

průmyslu

je

v literatuře
trh

právě

týkající
těchto

se

dvou

severoamerických států pokládán za největší farmaceutický trh na
světě134 (viz též příloha č. 2), takže bylo zcela logické vyčlenit
tuto kategorii separátně od zbytku světa. Hodnota 3 pak byla
přiřazena regionu Evropy (vyjma Českou republiku, která zde má
samostatnou kategorii), který je dle stejných kritérií druhým
největším trhem na světě135. Dále již svět rozčleněn nebyl, takže
kategorie Zbytek světa zahrnuje příspěvky ze států mimo Evropu
a severní Ameriku, neboť se při předběžném kódování ukázalo,
že detailnější členění by v tomto případě přineslo u každé
hodnoty velmi

zanedbatelná

čísla,

takže

byla

kategorie

sumarizována do vyššího celku. V rámci této proměnné byla
stanovena ještě poslední kategorie Jiné, kam spadají články
v případě, že nebylo možné určit region nebo se článek týkal
obecně světa anebo například se týkal hospodaření společnosti
všude ve světě bez bližší specifikace konkrétního státu. Hodnoty
jsou tedy tyto:
 1 = Česká republika
 2 = Severní Amerika
 3 = Evropa
 4 = Zbytek světa
 5 = Jiné
7) Obecné téma
 na základě vzorkového kódování byly stanoveny tři hlavní
kategorie témat, se kterými je zkoumaná problematika
spojována. První kategorií, kódovanou hodnotou 1, jsou
Farmaceutické firmy, které obecně zaštiťují veškeré
vystupování, chování a fungování farmaceutických firem
nejenom vůči lékařům, ale také vůči pacientům,
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zdravotnickým zařízením či státním orgánům. Druhým
zaštiťujícím tématem jsou Léky a léčiva, kam spadá vše,
co se týká vývoje nových léčiv, jejich užití, dále články
vztahující se k cenám za léky a také k lékovým zákonům.
Poslední stanovená kategorie nese název Ekonomika
farmaceutického průmyslu, a patří sem články, které
jednají o chodu trhu samotného a dále hospodaření firem
z ekonomického hlediska, tedy pohyb jejich akcií, zisků,
spojování společností atp. Kromě výše stanovených
hlavních kategorií zde bylo použito navíc kódu 4, který
reprezentuje hodnotu Jiné, kam spadají články, které
nebylo možné zařadit ani do jedné ze tří výše uvedených
celků. Hodnoty 99 článek nabývá tehdy, pokud není
relevantní pro tuto analýzu, tedy v proměnné č.5 –
Farmacie jako hlavní téma, je kódován hodnotou 2.
 1 = Farmaceutické firmy
 2 = Léky a léčiva
 3 = Ekonomika farmaceutického průmyslu
 4 = Jiné
 99 = Nelze určit
8) Specifické téma
-

specifické téma nabývá v této práci jedenácti hodnot:
 1 = Korupce a kongresová politika – sem patří veškeré
články,

kde

jsou

farmaceutické

firmy

spojovány

s uplácením lékařů či státních orgánů, patří sem i ty
články, které se zabývají bojem firem samotných
s korupcí,

zavádění

samoregulační

opatření.

V této

kategorii tedy byly kódovány články, kde jsou odkazy na
korupční

jednání

nebo

uplácení

lékařů

například

prostřednictvím placení dovolených atp.
 2 = Charita a sponzoring farmaceutických firem - obecně
lze říci, že farmaceutické firmy jsou poměrně častými
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sponzory různých odborných setkání a nemalé finance
také přispívají ve jménu charitativní činnosti. Z tohoto
důvodu byla uvedena samostatná kategorie specifického
tématu i s přihlédnutím na fakt, že součástí zkoumaného
období je i rok 2002, kdy Českou republiku významně
zasáhly povodně a některé z firem různými formami
přispěly postiženým regionům.
 3 = Fungování a praktiky farmaceutických firem – do
dané kategorie patří všechny články, které hovoří obecně
o počínání firem, kromě kategorie sponzoringu a
korupčního jednání, takže je možné sem zahrnout
návštěvy reprezentantů u lékařů, lobby farmaceutických
firem, spolupráce s nemocnicemi atp.
 4 = Vývoj a užití léčiv – do uvedené kategorie spadají
všechny články, ve kterých je farmaceutický průmysl
navázán na proces vývoje léku od jeho molekuly,
testování, po uvedení na trh a také naopak případné
stahování z trhu, nežádoucí účinky (dále vše, co se váže
k vývoji léků, viz kapitola 1.1.1. Inovativní a generické
firmy)
 5 = Ceny léčiv – články, které pojednávají o zvýšení či
snížení cen různých léčiv, porovnávání cen v ČR a dalších
zemích, reakce veřejnosti na pohyby s cenou léků a
dopady na pacienty atp.
 6 = Lékové zákony a legislativa – do této kategorie patří
veškeré články, které se týkají uvádění nových lékových
zákonů, či jejich plánování, změny stávající legislativy
atp.
 7 = Hospodaření farmaceutických firem – do této skupiny
patří všechny úkony jako akvizice či fúze firem, jejich
spojování a partnerství. Dále také hospodaření z hlediska
pohybu akcií na trhu, výpisy hospodaření firem nebo
celkové postavení farmaceutického průmyslu v regionech.
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 8 = Zaměstnanost ve farmaceutickém průmyslu –
vzhledem k faktu, že farmaceutický průmysl je obecně
za

považován

odvětví

poměrně

žádané

z pohledu

zaměstnanosti, byla stanovena speciální kategorie, která
ukazuje,

jak

se

farmaceutické

firmy

z pozice

zaměstnavatelů chovají.
 9 = Zisky farmaceutických firem – posledním specifickým
tématem je pak hospodaření farmaceutických společností
v oblasti zisků a financí. Patří sem články zabývající
nejenom ztrátou či zvýšením zisku, ale také těmi případy,
kdy autoři článků poukazují na to, že firmy cíleně o svých
ziscích mlčí.
 10 = Jiné – do poslední kategorie pak spadají příspěvky,
jejichž téma se nedá zasadit ani do jednoho z výše
uvedených kategorií.
 99 = Nelze určit – hodnoty 99 článek nabývá tehdy,
pokud není relevantní pro tuto analýzu, tedy v proměnné
č. 5 – Farmacie jako hlavní téma, je kódován hodnotou 2.
9) Mediální obraz
-

poslední proměnnou, která byla v rámci výzkumu uvedena, je
Mediální obraz, jež byl kódován na škále od 1 do 5
v následujícím rozpětí:
 1 = Pozitivní
 2 = Spíše pozitivní
 3= Neutrální
 4 = Spíše negativní
 5 = Negativní
 99 = Nelze určit

-

základním východiskem pro roztřídění bylo vyznění článku, které
v rámci každého specifického tématu mohlo nabývat jak
pozitivního, tak negativního rázu. Pokud nebyl identifikován ani
jeden z protipólů, byl článek kódován jako neutrální. V případě
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vychýlení pozitivním či negativním směrem pak hrála svou roli i
míra vyznění, která se v případě hodnoty 1 vyznačovala užitím
superlativů či větných intenzifikátorů (jako např. slovo velmi ve
spojení s kladnými výrazy). Naopak hodnota 5 byla kódována
v případě útočných či expresivních výrazů v článku nebo
vykřičníků v titulku poukazujících na přidanou emoční hodnotu.
Kód 99 byl stanoven pro případ, že proměnná 5 - Farmacie jako
hlavní téma nabývala hodnoty 2, čímž vyloučila článek z analýzy
obecného i specifického tématu a mediálního obrazu.
Přestože bývá tradičně součástí podobných výzkumů jako jedna ze základních
proměnných stanovena Délka článku, v tomto výzkumu tomu tak nebylo, jelikož se její
užití zdálo jako neopodstatněné z toho důvodu, že cílem práce není zkoumat důležitost
či

významnost

problematiky

farmaceutického

průmyslu

v rámci

tematické

agendy zkoumaných periodik. Jako jistý substitut však byla zařazena proměnná
Umístění, která demonstruje, v jakém procentu se články objevovaly na titulní straně.
Dále nebyla také do výzkumu záměrně zahrnuta proměnná Rubrika, jejíž použití
se vzhledem k stanovenému tématu jevilo bez návaznosti a náležité výpovědní hodnoty
směrem ke zvolenému cíli výzkumu.
Z výše uvedeného textu vyplývá, že v kódovací knize jsou obsažené všechny
varianty proměnných, jejichž charakteristiku určuje Scherer následovně136:


nominální – jsou takové hodnoty, které zastupují vlastní pojmenování
jistého jevu – v mém případě se tedy jedná kupříkladu o proměnné 1, 7
nebo 8, kde je každé kategorii libovolně přiřazeno určité číslo, které
v rámci dané škály nereprezentuje pořadí



ordinální – proměnná číslo 9 může být označena jako ordinální, neboť
její hodnoty reprezentují jistou škálu, pomocí které je daný jev
odstupňován (tedy v mém případě vyznění článku ve směru buď
pozitivním, negativním, popřípadě neutrálním).



vyjádřené „pravými hodnotami“ – v tomto výzkumu pak bylo užito i
proměnné, které není přiřazena žádná hodnota, ale je vyjádřena

136

SCHERER, Helmut: Úvod do obsahové analýzy in SCHULZ, Winfried et al. (2004), str. 42.
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explicitně svým obsahem. Jedná se o proměnnou číslo 2, tedy datum
vydání, u kterého bylo nutno zvolit pouze formát přepisu.

3.2 Kvantitativní obsahová analýza – výsledky výzkumu
Na úvod je vhodné prezentovat rozložení příspěvků mezi jednotlivými
periodiky. Z grafu vyhodnoceného pomocí proměnné č. 1 – Periodikum je patrné, že
nejvíce příspěvků bylo nalezeno v Hospodářských novinách, kde se jednalo o celkový
počet 213 článků. Tento jev bylo možné předem předpokládat, neboť je v tomto
periodiku větší prostor pro témata ryze ekonomické povahy, která jsou právě se
zkoumanou problematikou úzce spjata, a značně tak doplňují články jiného charakteru
týkající se ať už afér farmaceutických firem či vývoje léčiv. O skladbě tematické
agendy však bude pojednáno podrobněji později.
Na druhém místě s počtem 143 pak byly kódovány články z Mladé Fronty
DNES, zatímco nejméně příspěvků bylo bezkonkurenčně nalezeno v Blesku. Dané
rozložení částečně odpovídá charakteru média, jelikož je zřetelné, že bulvární deník (za
který Blesk bývá považován137) klade důraz na jiná témata než farmaceutický průmysl,
což může být dle autorky pokládáno charakterem za „vážnější“ téma, o kterém se
předpokládá, že příliš neuspokojí čtenáře Blesku v protikladu k „lehčím“ tématům, která
se v tomto typu tiskovin objevují, ať již jsou to kriminální kauzy či aféry ze života
celebrit atp. Na druhou stranu vzhledem k vysoké čtenosti Blesku by takové články
potenciálně mohly mít větší účinek v nastolování agendy než méně čtená média.
Graf 1: Podíl jednotlivých médií v analyzovaném vzorku (NCELKEM = 373)
5%

Hospodářské noviny
38%

Mladá Fronta DNES
57%

137

Viz např. BENDA, Josef. (2007), str. 109.

Blesk
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3.2.1 Výzkumná otázka č. 1:
Jaké je zastoupení regionů v analyzovaných příspěvcích?
První výzkumná otázka, která byla v rámci mého výzkumu stanovena, se snaží
analyzovat oblasti, kterých se příspěvky ze světa farmacie týkají nejčastěji, a určit jejich
rozložení v rámci zkoumané agendy.
Z výsledků vyplývá, že jednoznačně prvotní postavení mají zprávy z oblasti
České republiky, a to v podílu 65% z celkového počtu. Zbylé oblasti jsou téměř
rovnoměrně rozložené mezi příspěvky vztahující se k Evropě a severní Americe (tedy
k Spojeným státům a Kanadě). Nejméně zastoupeny jsou pak státy z ostatních světadílů,
můžeme dokonce říci, že jejich četnost je až překvapivě nízká. Dalo by se předpokládat,
že články se budou vztahovat ve větší míře k regionům rozvojových zemí, kde je otázka
zdraví stále aktuální a velmi problematická. Ale jak ukázalo již i testovací kódování,
česká média toto téma upozaďují v porovnání s událostmi, které se přímo dotýkají české
společnosti anebo zemí vyspělých, zejména států euroatlantického prostoru. V 11%
příspěvků je region kódován hodnotou Jiný, což můžeme objektivně považovat za
nemalé číslo. Důvod (který je podrobněji vysvětlený v následujícím odstavci) můžeme
hledat v tom, že tato hodnota byla značně zastoupena právě u Hospodářských novin,
kde není návaznost na konkrétní stát zřejmá, neboť se v souvislosti s celosvětovým
hospodařením zahraničních firem neuvádí konkrétní stát či působiště.
Graf 2: Rozložení článků mezi regiony (NCELKEM = 373)

2%

11%

Česká republika
Severní Amerika

12%

Evropa
9%

66%

Zbytek světa
Jiné

U deníků Blesk a Mladá Fronta dosahuje poměr článků z ČR versus zbytek světa
dosti vysokého čísla (u MF DNES je to 86%, u Blesku dokonce více než 90%), což
svědčí o značném zacílení tématu pouze na domácí scénu. U Hospodářských novin
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poměr slabě přesahuje 51%, což lze stejně tak vyhodnotit jako signifikantní ukazatel
zájmu o domácí události ve zkoumané problematice. Konkrétněji lze provést analýzu
pomocí grafu č. 3. V Hospodářských novinách tvoří články z České republiky přes
polovinu z celého zkoumaného materiálu, rozložení mezi ostatní regiony je tu
nejpestřejší. Zastoupení příspěvků vztahujících se ke státům Evropy a severní Ameriky
není zanedbatelné. Stejně tak je tomu u kategorie Jiné, kam spadaly i zprávy, kde
nebyla návaznost na konkrétní stát. Běžně se totiž v HN objevují články o hospodaření
firem celosvětově, což bezpochyby přispělo k celkem vysokému procentu kategorie
Jiné, neboť Hospodářské noviny mají obecně ve vzorku největší zastoupení. Naopak
můžeme vidět, že zastoupení článků ze zemí světa mimo Evropu a Severní Ameriku
bylo velmi nízké.
Mladá Fronta si drží taktéž jistou variabilitu jako Hospodářské noviny, nicméně
zásadně zde převažují informace z České republiky a na zahraniční události se již
periodikum zacílilo spíše marginálně, o čemž je procentuální poměr 86% domácích
zpráv oproti 14 % zprávám z jiných koutů světa zcela vypovídající. Pozoruhodný je
téměř shodný zájem o evropské a severoamerické události v tomto periodiku, což může
odkazovat k teoriím o zpravodajských hodnotách, dle kterých má vliv na zařazení
události do zpravodajství právě vztah k tzv. elitním státům či národům138. U deníku
Blesk je patrný záběr na domácí události oproti zahraničním, které navíc cílí pouze na
region Evropy.
Souhrnně řečeno, můžeme pozorovat signifikantní dominanci zpráv z domácího
prostřední proti zahraničním událostem ve všech třech zkoumaných titulech.

138

JIRÁK, Jan: Heslo Hodnota zpravodajská in REIFOVÁ, Irena a kol. (2004)., str. 77. Více o daném
tématu viz např. GALTUNG, J., RUGE M. The Structure of Foreign News, in: Journal of Peace
Research, s. 64-90, Dostupné z www: http://www.jstor.org/stable/423011?origin=JSTOR-pdf nebo
souhrnně TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 191 s. ISBN 80-7367-096-8,
str. 26-29.
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Graf 3: Zastoupení regionů v jednotlivých zkoumaných médiích
(NCELKEM = 373, NHOSP.NOVINY = 213, NMF DNES = 143, NBLESK = 17)

100%
90%
80%
70%

Jiné

60%
Zbytek světa

50%
40%

Evropa

30%

Severní Amerika

20%

Česká republika

10%
0%
HN

MF DNES

Blesk

3.2.2 Výzkumná otázka č. 2:
S jakými tématy je farmaceutický průmysl v daných médiích nejvíce spojován?
Tematická agenda vztahující se k farmaceutickému průmyslu se v jednotlivých
periodikách liší v závislosti na charakteru vybraného deníku. Avšak podíváme-li se
nejprve se na sumarizovaná čísla bez ohledu na konkrétní periodikum, dojdeme
k závěru, že rozložení mezi jednotlivá obecná témata je velmi vyrovnané a téměř po
třetinách rozděleno mezi Farmaceutické firmy, Léky a léčiva a Ekonomiku
farmaceutického průmyslu, jak ukazuje níže uvedená tabulka:
Tabulka 2: Rozložení obecného tématu mezi zkoumanými periodiky (NCELKEM=373)
Farmaceutické firmy

28%

Léky a léčiva

32%

Ekonomika farmaceutického průmyslu

34%

Jiné

6%

Total

100%
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Hospodářské noviny dle očekávání preferují obecné téma Ekonomika
farmaceutického průmyslu, čemuž se věnují až ve 41% zkoumaných příspěvků. Na
druhém místě pak spojuje průmysl právě s výrobou léčiv, a až na třetím místě se věnuje
různým aférám vyplývajících z praktik farmaceutických společností, což dokládá
zaměření periodika spíše na odbornější témata než aféry, které se mohou objevovat
právě ve výzkumné kategorii Farmaceutické firmy.
Mladá Fronta DNES se pak věnuje ve vyváženém poměru kategoriím Léky a
léčiva a Farmaceutické firmy s tím, že téma Ekonomika farmaceutického průmyslu je
zde též široce zastoupená. Můžeme konstatovat, že MF DNES má záběr rovnoměrně
rozložen mezi zkoumaná témata a neudává žádné větší preference, protože všechna tři
obecná témata se blíží v procentu zastoupení k hodnotě 30%.
Blesk pak nejvíce uvádí články zaměřené na vystupování firem samotných a
také na problematiku léčiv, což jsou obecně společensky debatovaná témata. Naopak
ekonomická témata, která převažují v Hospodářských novinách, zde mají logicky menší
zastoupení.
Kategorie Jiné má pak ve všech případech nejnižší výskyt, což dokládá, že
kategorie Obecného tématu široce pokryly tematickou škálu, takže se příliš
nevyskytovaly články, které by se daným okruhům vymykaly. To je dobře vidět v níže
uvedeném grafu, který v pravé spodní části znázorňuje poměry jednotlivých témat u
zastoupených periodik.

48
Graf 4: Tematická agenda zkoumaných periodik dle obecného tématu.
(NCELKEM =373, NHN =213, NMF DNES =143, NBLESK =17)
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Kromě obecného tématu byla v rámci výzkumu analyzována také specifická
témata, která by měla lépe ozřejmit tematickou agendu daných periodik. Základní
rozdělení do 9 okruhů a kategorie Jiné bylo aplikováno s následujícím výsledkem:
Tabulka 3 Četnost tematické agendy dle specifického tématu (NCELKEM =373, NHN =213, NMF
DNES =

143, NBLESK =17)

Hosp. noviny

MF DNES

Blesk

Korupce a kongresová turistika

9%

15%

18%

Charita a sponsoring

4%

3%

6%

8%

17%

24%

Vývoj a užití léčiv

19%

29%

24%

Ceny léčiv

3%

3%

12%

Lékové zákony a legislativa

7%

3%

0%

31%

10%

0%

6%

9%

12%

5%

7%

0%

farmaceutických firem
Fungování a praktiky
farmaceutických firem

Hospodaření farmaceutických
firem
Zaměstnanost ve farmaceutickém
průmyslu
Zisky farmaceutických firem
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Jiné

8%

3%

6%

Total

100%

100%

100%

Pozn.: Nejvíce zastoupená kategorie je v každém periodiku tučně vyznačená.

V Hospodářských novinách se nejvíce článků zabývalo právě hospodářskou
situací farmaceutických firem, ve kterých převažovaly příspěvky týkající se spojování
firem skrze fúze či akvizice či plánování těchto aktivit, dále se zde objevovaly
příspěvky popisující pohyby akcií či obecně jak si stojí farmaceutický trh. Tento
výsledek není žádným překvapením, ačkoliv na druhém místě se noviny specializovaly
právě na příspěvky týkající se produktů, které jednotlivé firmy vyvíjejí a uvádějí na trh.
V menším měřítku a obdobné míře pak řeší kategorie Korupce a kongresové politiky,
dále Fungování a praktiky farmaceutických firem a stejně tak lékovou legislativu
společně s rozličnými dalšími tématy spojenými do položky Jiné.
Jak je patrné z tabulky č. 3, Mladá Fronta DNES referuje nejčastěji o tématu
léčiv jako takových, kde celkový počet článků výrazně převyšuje veškerá ostatní témata
(a to v poměru 29%) vůči všem zbylým tématům. Na druhém místě se pak téměř shodně
zaobírá dvěma tématy, ve kterých se kloubí problematika vystupování farmaceutických
firem a jejich korupčního jednání, což je čtenářsky chytlavější než otázky hospodářské,
jejichž pozice však přesto není zanedbatelná. Téměř se shodnou frekvencí se vyskytují
příspěvky z oblasti hospodaření firem, jejich ziskovosti a v neposlední řadě také
zaměstnanosti v rámci průmyslu. Marginální postavení pak zaujímají témata Charita a
sponsoring farmaceutických firem, Ceny léčiv a Lékové zákony a legislativa.
Blesk je tematicky nejméně diferenciovaný ze všech třech deníků. Ve stejné
míře se zabýval chováním farmaceutických firem a otázkou léčiv, přičemž své zásadní
postavení zde měla právě i otázka korupčního jednání firem a pak také cena léčiv a
zaměstnanost ve farmaceutickém průmyslu. Tento výsledek je poměrně očekávatelný z
důvodu již popsaného výše, že preferovaná témata je obecně možná pokládat za
čtenářsky atraktivní a v obdobném typu deníku bezpochyby mají své jistější místo než
například otázky ekonomické, které jsou pro běžného jedince méně zajímavé a tolik se
nedotýkají jeho každodenního života.
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3.2.3 Výzkumná otázka č. 3:
Převažuje pozitivní či negativní obraz o farmaceutickém průmyslu ve
zkoumaných médiích?
Z grafu č. 5 je zřejmé procentuální rozložení pohledu, jak zkoumaná média
referují o stanoveném tématu. V celkovém součtu bez ohledu na periodikum můžeme
vidět velmi blízkou hranici obrazu neutrálního (dosahujícího 40%) a negativního139
(čítajícího na 38%). Hodnota pozitivní je sice v nejmenší míře (tedy 22%), ale rozhodně
nelze říci, že by se jednalo o hodnotu zanedbatelnou. Naopak můžeme přehled
vyhodnotit jako poměrně vyvážený
Graf 5: Mediální obraz farmaceutického průmyslu z hlediska pozitivity a
negativity (NCELKEM=373)
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Zajímavější však bude detailněji analyzovat, s jakým vyzněním referují o
zkoumaném tématu jednotlivá periodika. To znázorňuje tabulka č. 4, ze které je možné
vyčíst, že v Hospodářských novinách zásadně převažují články vyhodnocené jako
neutrální, jejichž poměr vůči článkům s pozitivním či negativním vyzněním je přesných
50%. To znamená, že ze zkoumaných periodik se tyto noviny nejvíce snaží o neutrální
témata a minimální zabarvení článků. Na druhém místě jsou pak ve 29% články
negativní, přičemž s pozitivními jsme se setkali v 21%. Mladé Frontě DNES dominují
139

Jako negativní je v textu užita suma článků, které byly kódovány s hodnotou negativní a spíše
negativní. Totožný postup byl uplatněn i pro hodnotu pozitivní, tedy že sumarizuje výsledky hodnot
Pozitivní a spíše pozitivní, obojí z důvodu větší názornosti vyhodnocené proměnné.
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články s obrazem negativním, který dosahuje poměru 50% oproti neutrálním, které mají
27% z celkového počtu. Pozitivní pak byly identifikovány ve 24%. U Blesku výrazně
převažují články s negativní tematikou, a to až ve vysokých 61% a naopak nejméně se
zde setkáme s články neutrálními, kterých zde bylo pouhých 17% oproti pozitivním,
dosahujících poměru 22%.
Tabulka č. 4: Mediální obraz farmaceutického průmyslu z hlediska pozitivity a
negativity (NCELKEM = 373, NHN = 213, NMF DNES = 143, NBLESK = 17)
HN

MF DNES

Blesk

Pozitivní

21%

24%

22%

Neutrální

50%

27%

17%

Negativní

29%

50%

61%

Total

100%

100%

100%

Proměnnou Mediální obraz lze zkoumat i v návaznosti na další proměnné, neboť
kombinováním s proměnnou Obecné téma nebo Zdroj článku dojdeme k některým
zajímavým výsledkům. Podíváme-li se nejprve na rozdíl mediálního obrazu
v návaznosti na obecné téma příspěvku, ve všech třech novinách dosahovalo nejvyšší
míry negativity právě téma Farmaceutické firmy, kde směrem k negativnímu zaměření
se přiklánělo více než 70% příspěvků ve všech periodikách a neutrální vyznění dosáhlo
podílu maximálně 12%, v Blesku dokonce byly všechny příspěvky buď v pozitivním či
negativním duchu. Kategorie Léky a léčiva pak byla rovnoměrně vyvážená u Blesku,
naopak u Mladé Fronty lehce převažovaly pozitivní příspěvky nad negativními (v
poměru 39% vs. 37%). Hospodářské noviny referovaly o tomto tématu ve 47%
neutrálně a v 34% pozitivně. Téma Ekonomika farmaceutického průmyslu pak bylo
v HN z 80% neutrální, v MF DNES z 50% neutrální, za to v Blesku bylo vyhodnoceno
primárně jako negativní. Detailněji je možné všechny hodnoty porovnat v příloze č. 7,
kde jsou data vložena do přehledné tabulky.
Další varianta, jak je možné pohlížet na mediální obraz, byla v analýze užita
v návaznosti na zdroj příspěvku. Z níže uvedeného grafu je možné vyčíst, že
v souhrnném součtu referovaly autorské články o tématu primárně negativně, a to
v celých 43%. Neutrálních příspěvku zde byla zhruba třetina, tedy 33% a v nejnižší míře
se pak objevovaly příspěvky pozitivní, a to ve zbylých 24%.
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U agenturních článků převažuje neutralita, a to až v 70% případů. Příspěvky, kde
byl jako zdroj uveden autor společně s agenturou (nezávisle na pořadí) se vyskytly
neutrální články v 46%, shodně tomu bylo v kategorii Jiné, která primárně reprezentuje
články, kde zdroj uveden nebyl.
Graf č. 5: Mediální obraz farmaceutického průmyslu v závislosti na zdroji
(NCELKEM=373)
100%
90%
80%
70%
60%
Negativní

50%
40%

Neutrální

30%

Pozitivní

20%
10%
0%
Autorský
článek

Agenturní
článek

Agentura +
autor

Jiné

3.2.4 Výzkumná otázka č. 4:
Jak se mění obraz farmaceutického průmyslu ve vymezeném období?
Výzkum byl proveden ve dvou hlavních obdobích, nejprve v prvních letech
tohoto století – tedy v letech 2001 a 2002 a poté o deset let později s cílem zjistit, jak se
postavení farmaceutického průmyslu v médiích změnilo a jak se proměnil jeho obraz.
Z výzkumu vyplynulo, že nejčastěji se ze sledovaného období o daném tématu
referovalo v roce 2002, kdy se objevilo 33% článků z celkové sumy. Ovšem rozdíl
oproti ostatním letům nebyl nijak markantní, protože v roce 2011 a 2012 tvořila četnost
článků shodně 21% z celkového počtu zkoumaných příspěvků. Zbývající čtvrtina
příspěvků, tedy 25% se objevila v roce 2001. Z tohoto výčtu lze vyvodit, že četnost
tématu je obdobná ve všech sledovaných obdobích bez markantně větších výkyvů, což
dokládá stabilitu tématu ze strany zájmu médií. Nejvíce článků bylo zaznamenáno
v roce 2002, což částečné též souvisí s velkými povodněmi, které zasáhly Českou
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republiku v létě tohoto roku. Mnohé farmaceutické firmy totiž nabídly postiženým
občanům sponzorské dary či jinou pomoc, což neuniklo zájmu zkoumaných periodik.
K zodpovězení výzkumné otázky č. 4, jejíž podstatou je proměna mediálního
obrazu však bylo nutné zanalyzovat proměnnou č. 9 - Obraz farmacie v závislosti na
proměnné č. 2 - Datum vydání.
Na základě výsledků provedeného výzkumu, jež můžeme vidět v grafu č. 6, byla
proměna mediálního obrazu v průběhu zkoumaného období vyhodnocena následovně.
Souhrnně se ukázalo, že v letech 2001 a 2002 převažují články neutrální, což se
změnilo v následující dekádě, kdy v obou zkoumaných letech převažují články
negativního rázu a neutralita jakoby ustoupila do pozadí právě ve prospěch negativního
vyznění. Z toho lze vydedukovat, že se média na negativní otázky začaly soustředit více
než v předchozích letech, což také dokládá například medializace korupční kauzy
související s firmou Valeant, která byla v roce 2011 kontinuálně popisována a přispěla
tak ke zvýšenému počtu negativních příspěvků. V roce 2012 se pak začalo více
upozorňovat v obecném měřítku na téma korupce a uplácení lékařů a občasných útoků
na farmaceutické giganty ze strany médií. Na druhou stranu je v roce 2012 signifikantně
vyšší podíl pozitivních příspěvků než v ostatních letech, což má velkou souvislost
s úmrtím profesora Antonína Holého v daném roce, neboť média mnohokrát psala o
jeho průlomových objevech a neoddiskutovatelném přispění k rozvoji léčby AIDS.
Graf 6: Proměna mediálního obrazu v rámci zkoumaného období
(NCELKEM=373, N2001= 93, N2002=124, N2011=77, N2012=79)
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Nakonec ještě můžeme nabídnout doplňující informaci vycházející z proměnné 3
– Umístění, o jejímž zařazení a účelu bylo pojednáno dřívě v kapitole. Tato proměnná
byla kódována pouze dvěma hodnotami (1 = Titulní strana, 2 = Jiné) s cílem zjistit,
v jakém podílu se příspěvky o farmaceutickém průmyslu nacházely na titulní straně.
Z výzkumu vyplynulo, že pouhých 9 příspěvků z celkových 373 bylo zmíněno na titulní
straně, což činí pouze necelá 2,5% z celkového objemu dat, tedy podíl vcelku
zanedbatelný. Současně se ukázalo, že tyto články měly ve většině vyznění záporné. Na
základě tohoto zjištění lze výsledek proměnné interpretovat v tom smyslu, že
problematika farmaceutického průmyslu a farmaceutických firem není prioritním
tématem, které by média v rámci své agendy nastolovala. Na titulní stranu se tak
dostanou pouze ta sdělení, která mají pro čtenáře samozřejmě nejzajímavější charakter,
což jsou ve většině případů zprávy negativní. Přesto se však v rámci tohoto výzkumu
objevily na titulní straně i články s pozitivním vyzněním, ve kterých se jednalo
například o vývoji léku proti AIDS profesorem Antonínem Holým.
Již na úplný závěr kvantitativní analýzy je vhodné doplnit podstatu existence
proměnné č. 5 - Farmacie jako hlavní téma. Na základě kritérií, jež byla podrobně
popsána výše, bylo podrobeno kvantitativní obsahové analýze celkem 530 článků.
Avšak ne všechny z nich byly relevantní pro zkoumání stanové problematiky. Proto
byla na základě klíče vysvětleného v podkapitole 3.1.3 Charakteristika a seznam
proměnných stanovena tato proměnná, která mohla nabývat dvou hodnot. Analyzovány
byly ty příspěvky s hodnotou 1, kterých bylo celkem 373 a jejichž náplň se skutečně
vztahovala k problematice farmaceutického průmyslu. U zbylých 158 příspěvků, které
měly v proměnné 5 hodnotu 2, byly automaticky proměnné 7 – Obecné téma, 8 –
Specifické téma a 9 – Mediální obraz přiřazené hodnotě 99 a nebyly dále zařazeny do
výsledných hodnocení, protože by zkreslovaly celkové výsledky o informace, které byly
vzdáleny zkoumanému problému.

55

3.3 Kvalitativní obsahová analýza – výsledky výzkumu
Kvalitativní analýza byla pro účel práce zpracována na vybraném vzorku článků,
které typově reprezentují agendu vyskytující se v jednotlivých médiích. Tato metoda je
v diplomové práci aplikována s cílem doplnit výsledky kvantitativní obsahové analýzy o
příklady konkrétních příspěvků. Kapitola je rozčleněna do dvou základních oddílů, ve
kterých je zkoumáno pozitivní vyznění článků a na druhé straně jejich protipól, tedy
příspěvky s negativním vyzněním a tématikou. V těch budou popsány i některé
korupční kauzy, které se v tisku ve stanoveném období vyskytly.
Pozitivita a negativita jednotlivých příspěvků byla určována v závislosti na
tématu článku a dále na užití jazykových prostředků, které k míře zabarvení značně
přispívají. Nejprve je tedy v nadcházející části nastíněno, jaké typy článků byly
kódovány v rámci určování pozitivity či negativity za účelem snazšího představení
každého Specifického tématu na konkrétních příkladech. Tato část parciálně slouží jako
doplnění kódovací knihy kvantitativní analýzy, při které by se určování témat mohlo
zdát v některých momentech do jisté míry abstraktní. Proto autorka považuje za vhodné
v této části přiblížit příklady kódovaných příspěvků, a to nejprve v obecnější rovině, a
poté v některých případech i s odkazem na konkrétní autory a články.

3.3.1 Pozitivní obraz farmaceutického průmyslu
Pozitivní obraz farmaceutického průmyslu se ve sledovaném vzorku nacházel
v mnohem menší míře než obraz negativní, jak ostatně dokládají výsledky kvantitativní
analýzy v předcházející kapitole. Na tomto místě je však záhodné přiblížit některé
zajímavé články, se kterými se bylo možno v rámci výzkumu setkat. V následující části
jsou rozřazené podle proměnné Specifické téma a jsou zde zahrnuty články, které na
škále vycházely jako pozitivní i spíše pozitivní.
V kategorii Korupce a kongresová politika byly ve smyslu pozitivity kódovány
články, kde se hovořilo o tom, že konkrétní firma odmítla praktikovat korupční jednání
nebo zavádí samoregulační opatření za účelem potlačení korupce. V Charitě a
sponzoringu farmaceutických firem jsme se setkali s články, kdy firmy darují peníze na
dobročinné účely, což bylo zdůrazňováno v médiích zejména v roce 2002 v souvislosti
s povodněmi v České republice. V kategorii Fungování a praktiky farmaceutických
firem se pak objevil například článek, kdy se farmaceutické firmy snaží domluvit se
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zadluženou nemocnicí na splátkovém kalendáři, aby nebyla ohrožena dostupnost léků
pro zdejší pacienty.140
Ve skupině Vývoj a užití léčiv se hojně vyskytovaly příspěvky hovořící o
pozitivních účincích nových léků, byl vyzdvižen fakt, že daný lék má potenciál
zachraňovat lidské životy anebo například zmíněno, že je lék přelomový pro léčbu
určité nemoci. V rámci Cen léčiv se pak oceňovalo jako pozitivní, pokud se firmy
rozhodly snížit cenu léčiv, čímž by se staly dostupnější pro pacienty. Do posledního
tématu týkajícího se léčiv, Lékové zákony a legislativa, pak z hlediska pozitivity patřily
články,

které

pojednávají

o

uvolňování

legislativních

restrikcí

směrem

k

farmaceutickým firmám jako důsledek úspěšného boje proti nekalým praktikám.
Poslední tematická skupina zahrnující Hospodaření farmaceutických firem,
Zaměstnanost ve farmaceutickém průmyslu a Zisky farmaceutických firem obsahuje
kladné články například o tom, že díky spojení dvou firem bude firma moci investovat
více do výzkumu, že firmy nabízejí množství pracovních míst v dobrých podmínkách
anebo že jsou zisky farmaceutických společností využity dále k všeobecnému
prospěchu.
Jako nejvíce pozitivní ve sledovaném období byl hodnocen přínos profesora
Antonína Holého, který se intenzivně zabýval vývojem léku proti AIDS a výrazně tak
přispěl k pozvednutí renomé české vědy ve světě. Konkrétně můžeme zanalyzovat
článek „Vědecký pracovník. Od slova práce“ z Hospodářských novin, který vyšel ku
příležitosti zvolení Holého Osobností Hospodářských novin za rok 2012. Článek
vyzdvihuje podstatu spolupráce mezi Holým, virologem Erikem de Clercqem působícím
na univerzitě v belgické Lovani a Johnem Martinem, zaměstnancem farmaceutické
firmy Gilead Science. Tento tým dosáhl výborných výsledků, na základě kterých se mu
začalo přezdívat „Holy Trinity“141 (tedy v českém překladu Svatá Trojice). Z článku
jasně vyplývá fundamentální potřeba spolupráce mezi vědeckými pracovníky, lékaři a
farmaceutickými společnostmi, které jsou schopny poskytnout zásadní kapitál pro vývoj
molekul léčiv: „Celá ta léta postupovali stejně -Holý se svým týmem objevil a
syntetizoval potenciálně zajímavou látku. Virolog De Clercq otestoval její účinek. Bylali perspektivní, převzala štafetu firma Gilead Sciences v čele s Johnem Martinem.
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(lr): Nemocnice v Mostě: léky budou. Mladá Fronta DNES, 14.11.2002. Rub. Severní Čechy, str. 1.
BOBŮRKOVÁ, Eva: „Vědecký pracovník. Od slova práce“. Hospodářské noviny, 27.12.2012, str. 2.
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Zainvestovala klinické studie, vyrobila lék a uvedla jej na trh. Plody této spolupráce zná
celý svět… Přípravky, které po celém světě pomáhají milionům nemocných.“142
Na adresu léčiv obecně se pak můžeme v Hospodářských novinách setkat
s názorem, že „moderní farmaka nejen prodlužují délku lidského života, ale dávají i
domácím podnikatelům příležitost k aktivitě.“143, což jasně dokazuje kladný přístup vůči
produktům, které nám farmaceutické společnosti nabízejí.
Opakovaným tématem, které se objevovalo v Hospodářských novinách v roce
2011, se také stala aktivita farmaceutických firem družených v AIFP,144 v rámci které se
asociace rozhodla přednášet na lékařských fakultách etiku v oblasti spolupráce
zdravotníků a farmaceutických společností s cílem poučit mladé mediky o tom, jaký
vztah k firmám je ještě korektní, a kdy začíná být problematický. Ze strany fakult se
nabídka též stala vítanou. Hospodářské noviny také vypíchly některé zásadní body
z brožury sestavené AIFP, která popisuje „jak má spolupráce s lékaři eticky čistě
fungovat.“145
Mezi kladnými komentáři na adresu farma byznysu najdeme například i
zhodnocení ekonoma Petra Wawrosze, který v jednom z příspěvků přiznává, že
„farmaceutický průmysl patří k odvětvím, které produkuje nejvyšší přidanou
hodnotu.“146 Ačkoliv dále autor připouští, že chování firem obecně má své stinné
stránky,
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jednotlivými farmaceutickými firmami přitom panuje poměrně ostrý konkurenční boj,
kdy se jednotliví výrobci snaží, aby byl používán právě jejich přípravek. Ačkoliv někdy
lze mít k jednotlivým krokům výrobců etické výhrady (jsou třeba známy případy, kdy se
někteří výrobci snažili hmotně zainteresovat lékaře, lékárníky apod., aby předepisovali
či doporučovali právě jejich lék, ačkoliv existoval levnější substitut), obecně je nutno
konstatovat, že se firmy chovají racionálně, protože takto maximalizují svůj profit.
Hodně proto záleží na veřejných orgánech, jakou lékovou politiku zvolí a jak budou
podnikání ve farmacii regulovat.“147 Autor tedy ve svém vyjádření poukazuje na
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případy nekalého chování, ovšem nevnímá ho jako obecně rozšířený a doložený trend,
ale spíše má v povědomí jednotlivé případy.
Mladá Fronta DNES se ve svých pozitivních článcích nejvíce zaměřila také na
přínos a působení profesora Antonína Holého a kromě toho se stalo dalším kladně
hodnoceným a opakovaným tématem ve stejné kategorii vývoj léčivých přípravků
z konopí, které zaznamenala britská firma GW Pharmaceuticals a o kterém MF DNES
opakovaně informuje.148
Bez zajímavosti jistě nebude detailněji analyzovat článek „Češi mají testy léků
rádi“ Lenky Petrášové z MF DNES, která se tematikou farmacie v tomto periodiku ve
zkoumaných letech zabývá. Poměrně rozsáhlý článek (čítající na téměř 1 800 slov)
poukazuje na velkou oblibu českého obyvatelstva účastnit se klinických studií léků
v závěrečné vývojové fázi, tedy ještě oficiálně neschválených příslušnou autoritou.
Kromě toho, že jejich účast představuje neocenitelný přínos pro vývoj medikamentu,
který může pomoci dalším lidem, pro nemocné lidi představuje mimořádnou možnost
dostat se snadno a zdarma k přípravkům, které jim mohou zachránit život, když
v některých případech už jiné alternativy nezbývají. Autorka kromě srozumitelného
popisu vývoje léku od molekuly po jeho patentování a posléze přebrání generickými
firmami poukazuje zejména na přísné kontroly, které celý proces doprovází: „Kdyby
někdo vyrobil aspirin až dnes a ne před 112 lety, vůbec by se lék nedostal na trh. Má
totiž tolik vedlejších účinků, že by dnešními klinickými testy už neprošel. A to jej
považujeme za neškodný a polykáme ho jako lentilku. Příběh celosvětově nejznámějšího
léku na tlumení bolesti, zánětu a horečky dobře ilustruje, jak přísné jsou dnešní normy
při vývoji nových léků. Je to ostatně vidět i na datech americké lékové agentury FDA,
která je největší autoritou co do povolování nových léků. Jestliže lék schválí FDA,
obvykle má dveře otevřené do celého světa.“149 Přestože v daném komentáři připouští
nepříjemné vedlejší působení léku, mnohem větší důraz je zde kladen na vyjádření
striktního postupu v záležitosti současného schvalování léků.
Deník Blesk se ve svých kladných hodnoceních zaměřoval například na
charitativní činnost farmaceutických firem, kdy ocenil v době povodní v roce 2002 dar
148
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několika desítek vysoušečů od amerických farmaceutických společností městu Děčín
zároveň s odkazem na smutný fakt, že zde někdo některé cenné vysoušeče záhy
ukradl.150 Velmi pozitivně je pak v Blesku hodnocena i osobnost již několikrát
zmiňovaného Antonína Holého, jemuž noviny věnovaly k příležitosti jeho úmrtí v roce
2012 dlouhý článek vyzdvihující jeho celosvětový přínos pro pacienty, a také několikrát
upozornily na cennou spolupráci s vědcem de Clercquem a americkou farmaceutickou
firmou, která „věnuje ústavu ročně 1 100 000 dolarů (zhruba 23 milionů Kč) na výzkum
nových léků. Částka 200 000 dolarů (4,2 milionu Kč) byla určena výhradně pro práci A.
Holého. Za licence k patentům, které jsou výsledkem práce A. Holého a jeho týmu,
získává Ústav od Američanů více než 1 miliardu korun ročně.“151 Bez povšimnutí by
však neměl zůstat fakt, že autorka článku jméno dané firmy vůbec nezmiňuje a označuje
ji pouze jako „americká farmaceutická společnost“152 a ani zde nevysvětluje, návaznost
Johna Martina, kterého označuje jako součást „Holy Trinity“, na firmu Gilead Science,
která výzkum sponzorovala. V tomto směru je tedy působení konkrétní firmy
upozaděno a naopak je v kontrastu vyzdviženo působení osobnosti samotného Holého.

3.3.2 Negativní obraz farmaceutického průmyslu
Stručné příklady negativního a spíše negativního vyznění či obsahu, které se na
stranách zkoumaných titulů objevily v každé určené kategorii specifického tématu, byly
následovné:
V kategorii Korupce a kongresová turistika se očividně jednalo o korupční
jednání nebo o jeho pokus ve spojitosti s aktivitou farmaceutických firem, ať již směrem
k lékařům a zdravotnického personálu nebo státním orgánům, a patří sem i ty články, ve
kterých se probírá placení zahraničních dovolených pod rouškou vědeckých kongresů,
kam firmy lékaře posílají. Charita a sponzoring farmaceutických firem v sobě skrývala
negativitu v takových případech, kdy se společnosti snaží za sponzoring schovávat jiné
aktivity nebo je sponzorování netransparentní. Fungování a praktiky farmaceutických
firem zahrnovalo veškeré jiné chování firem, které je společností záporně přijímáno,
jako například návštěvy farmaceutických reprezentantů v ordinačních hodinách.
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Kategorie týkající se léků a léčiv (Vývoj a užití léčiv, Ceny léčiv, Lékové zákony
a legislativa) byly negativně reprezentovány třeba v případě, že léky mají mnoho
nežádoucích účinků, kvůli kterým musejí být v krajním případě až staženy z trhu, dále
když jsou ceny za léky nadsazeny tak vysoko, že z nich má firma na úkor pacienta
neúměrný výdělek anebo když musí legislativa aktivně zakročit proti korupci v dané
oblasti.
Specifické téma Hospodaření farmaceutických firem se pak nechalo záporně
hodnotit

například

v případech,

kdy

bylo

spojování

podniků

doprovázené

neprůhledností, Zaměstnanost ve farmaceutickém průmyslu pak v případech, kdy
společnosti bezdůvodně propouštějí zaměstnance a v kategorii Zisky farmaceutických
firem jsme se mohli setkat například s vyjádřením, že firmy o ziscích „zarytě mlčí“153,
které v sobě má též negativní konotaci.
Přejdeme-li k analýze jednotlivých článků, můžeme začít příspěvkem z Blesku,
ve kterém je již od titulku („Chodíte k doktorovi s prázdnou? Jste výjimka!“154) ostrý
náznak, že korupce ve zdravotnictví čile bují, a to nejenom ve vztahu farmaceutické
firmy – lékař, ale také pacient – lékař. Autor využívá výzkumu, který si nechal udělat
SÚKL, jehož hlavní otázkou bylo, jakou výši hodnoty musí mít dar, aby ho lékaři
považovali za dar nepatrné hodnoty. Výsledky ukázaly, že přes 50% lékařů považuje za
zanedbatelnou částku 1 500 Kč, ale celým 14% přijde jako zanedbatelná částka až
15 000 Kč.155 „Není výjimečné, že společnosti platí lékařům cesty na údajné zahraniční
kongresy, za kterými se ovšem skrývají luxusní dovolené…Do ordinací ovšem nejsou
zvyklí chodit s prázdnou jen prodejci léků.“156 Autor dále poukazuje i na systém tzv.
„kulichů“157, čímž označuje protekční pacienty, kteří mají díky své prominenci snazší a
rychlejší dostupnost k potřebné péči. Celkově tedy hodnotí situaci v českém
zdravotnictví v zásadě negativně, a to nejen kvůli přičinění farmaceutických firem, ale
také z důvodu úplatnosti zdravotnického personálu.
Mladá Fronta DNES uveřejnila v říjnu roku 2011 sérii článků týkajících velké
korupční aféry, která se dostala až na titulní stranu novin. Hlavním aktérem se stal
zástupce farmaceutické firmy Valeant, který v emailu otevřeně nabízel lékaři finanční
153
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odměnu za každý předepsaný lék s příslibem ještě vyšší odměny za pokračující vyšší
preskripci. Lékař vše nahlásil Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který podal na
reprezentanta trestní oznámení. Firma vše komentovala jako selhání jednotlivce nebo
nepochopení ze strany lékaře.158 MF DNES se začala případem intenzivněji zabývat a
dostala se i k dokumentům vypovídajícím o účetnictví firmy, kde se odhalilo několik
nejasností. Zároveň si média vyžádala komentáře lékařů a přišla s výsledkem, že
„lékařů, kteří takto spolupracovali s firmou Valeant, našla MF DNES mnoho po celé
republice. Většina mimo záznam přiznává, že finanční nabídky od farmaceutických
firem jsou zcela běžné. A nejen u Valeantu. Společnosti se podle nich snaží zavázat si
lékaře, aby předepisovali pouze jejich preparáty. Jde o obrovský byznys. Lékaři, často s
pocitem neadekvátně nízkého platu, přiznávají, že na nabídky přistupují.“159
MF DNES také otiskla rozhovor s dotyčným reprezentantem, který se rozhodl do
farmaceutického průmyslu vstoupit z předešlého zaměstnání - jakožto učitel angličtiny,
který potřeboval více peněz. Dle jeho slov se lékaři sami tážou, jakou provizi firma dává
z předepsaného balení a případně si i diktují výši ceny.160
Aféra pak přerostla do té velikosti, že si média vyžádala i stanovisko tehdejšího
minstra zdravotnictví Leoše Hegera, který přiznal velké mezery v legislativním systému
a potřebu úpravy zákona, aby se předešlo těm případům, kdy lékaři dostávají vysoké
částky od firem za reklamu v ordinaci či různé studie, které mají být pouze zástěrkou
pro skutečný podíl na preskripci.161
V dalších příspěvcích se pak hovoří o tom, že tehdejší šéf České lékárnické
komory se vyjádřil tak, že „korumpování lékařů výrobci léčiv je podle něj na vzestupu.
Prý jde často o dobře organizovaný komplot farmaceutických firem, lékařů a
lékáren.“162 Přesto se noviny snaží pohlížet na celou kauzu i z opačné strany, tedy že
byl tento případ pouze výjimka a že obecná praxe je opačná, tedy že lékaři odmítají
spolupracovat pouze za vidinou peněz.
Na tuto korupční aféru pak navazuje jiný případ, kterým se média zabývala ve
stejném období, spojená s americkou firmou Eli Lilly, jejíž bývalý zaměstnanec se po
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desítkách let rozhodl společnost opustit a zveřejnit interní fungování firmy: „Z přiznání
korupčníka se stal celosvětový bestseller.163 A taky dokonalá mapa korupčních praktik
ve farmaceutickém byznysu“164, tak hodnotí autorka článku celou kauzu.
Tyto aféry si udržely své místo v médiích po několik týdnů, kdy Mladá Fronta
DNES otiskovala články týkající se právě fungování farmaceutického průmyslu veskrze
s negativní konotací vycházející z výše uvedených dvou příkladů.
Mimo jiné pak, bez závislosti na těchto kauzách, také můžeme v Mladé Frontě
narazit na články, které přímo útočí na farmaceutické reprezentanty, kdy je například
zástupkyně jedné z firem popsána jako „perfektně načesaná, oblečená a navoněná
‘vnucovačka‘.“165
Útočné články na vrub farmaceutických společností se však objevují v MF
DNES i v roce 2012, kdy jsou poměrně tvrdým způsobem bez náznaku váhání očerněny
právě z korupčního jednání: „Že farmaceutické firmy „motivují“ lékaře k předepisování
jejich léčiv nejrůznějšími způsoby, ať už jde o dříve populární kongresovou turistiku či
přímé platby za účast na pseudovýzkumech, je věc známá, tisíckrát popsaná a stokrát
léčená. Marně. A tak babičky polykají hrsti prášků, které mají často protichůdné účinky,
ničí žaludky a je s podivem, že se v Česku dožíváme stále dost vysokého věku na to, co
všechno se tady předepíše a zaplatí ze zdravotního pojištění.“166 Autor také kritizuje
postup ministra zdravotnictví Hegera, který chtěl uplácející firmy udávat ve Spojených
státech, kde jim za to hrozí tvrdý postih ze strany státu, ovšem poukazuje na fakt, že u
firem, které mají svůj původ ve Francii, Izraeli, Indii či Švýcarsku, je tento způsob
řešení naprosto nepoužitelný.167
Také Hospodářské noviny vydaly řadu článků, ve kterých upozorňují na nekalé
praktiky farmaceutických firem a obecný trend uplácení lékařů. Jeden z příspěvků168
však spíše kritizuje český legislativní systém, který doposud zakazoval zveřejňování
plateb mezi farmaceutickými firmami a lékaři, které chtělo zavést ministerstvo
zdravotnictví. Dostal se totiž do kolize s Úřadem pro ochranu osobních údajů, který
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takový postup považuje v rozporu se Základní listinou práv a svobod. V této souvislosti
však také noviny informují o samoregulační iniciativě společností sdružených v AIFP,
dle které má k uveřejňování plateb přece jenom dojít od roku 2015.169
Hospodářské noviny také v několika článcích Michaely Mužíkové upozornily na
korupční aféru americké firmy Pfizer, která dostala od amerických úřadů vysokou
pokutu právě za uplácení lékařů, avšak článek vydaný v roce 2012 také zmiňuje, že se
praxe již změnila a že mnohem snazší bylo uplácet a platit lékařům drahé dovolené před
zhruba 8 lety.170 Je třeba uznat autorčin širší záběr, co se týče stanovené problematiky,
neboť se v jejích příspěvcích objevují rozhovory s lidmi zainteresovanými do otázky
korupce, mimo jiné například zástupce AIFP nebo také expertky na lékařskou etiku.171
Terčem kritiky v Hospodářských novinách se také stává reklama, která je
v některých případech považována za neetickou, jako v případě antibiotik od
společnosti Abbot. „Součástí každého balení propagovaného léku se staly samolepky a
pro děti byla v souvislosti s lékem organizována soutěž o barevné tužky a plyšovou
hračku,“172 což je samozřejmě hodnoceno záporně, protože to může malé děti
podvědomě vybízet k tomu, že dané léky budou chtít brát pouze za účelem získání
dárku.
Někdy je také negativně hodnoceno působení herců ve skryté reklamě na léčivé
přípravky, a to nejen v zahraničí, ale i v našem prostředí, kdy noviny zmiňují, že se
například herec Pavel Kříž nebo herečka Zdena Studénková nechali zlákat do
podobného typu reklamy.173
Toto periodikum také poukazuje na rozdílnost mezi originálními a generickými
farmaceutickými firmami174, kde v článku s názvem „Výrobci léčiv v reformních zemích
mají šanci na otevřeném trhu unie“, přebírá slova zahraničního týdeníku o tom, že „ve
farmaceutickém odvětví snad ještě víc než v jiných spolu zápasí vlci a ovce, není však
snadné rozeznat, kdo je kdo… Ve farmacii jsou ‚ovcemi‘ výrobci originálních léků a
‚vlky‘ dodavatelé léků generických. Ti druzí se prý snaží profitovat na vývojovém
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potenciálu prvních. Na konferenci zazněl však i opačný názor: Jenom světové koncerny
mají na to, aby vynalézaly nové léky.“175
Rozporuplné vyznění přinesly i články, které se v roce 2002 zabývaly následky
tehdejších povodní. Firmy totiž nabídly některým občanům ke zmírnění stresu
vycházejícího z hrůzných zážitků z této přírodní katastrofy, použití psychofarmak. Tato
iniciativa je v novinách sice diskutována s jistými klady, ale mnohem intenzivněji se
zápory. Kriticky jej hodnotí Tatiana Kozmiková v článku Hospodářských novin
následujícími slovy: „Farmaceutické firmy se předhánějí, kolik která uvolnila
medikamentů na zmírnění psychického strádání obětí záplav. Tato forma pomoci je
určitě chvályhodná, nesmíme ji však přeceňovat a stavět na ní pomník zásluh. A pro
skutečné motivy takové ‚pomoci‘ ať si každý sáhne do svědomí sám.“176

3.3.3 Shrnutí
Shrneme-li výsledky kvantitativní a kvalitativní analýzy, můžeme konstatovat,
že bezkonkurenčně ve všech zkoumaných médiích převažovaly články z České
republiky, tedy že záběr novin v tématu farmaceutického průmyslu se soustředí na
domácí prostředí, které je logicky čtenářům nejbližší.
Co se týče tematické agendy, se kterou byly příspěvky spjaty, zde se již
výsledky rozcházely v závislosti na konkrétním periodiku. V Hospodářských novinách
převažovaly články s tématem Ekonomika farmaceutického průmyslu, což není
vzhledem k charakteru média příliš překvapivé. Toto téma mělo naopak marginální
postavení v Blesku, kde byl největší záběr zaměřen na témata související s působením
farmaceutických firem, které jsou pro čtenáře čtivější. Mladá Fronta pak články vcelku
rovnoměrně rozkládá mezi všechna stanovená hlavní témata, tedy Farmaceutické firmy,
Léky a léčiva a Ekonomika farmaceutického průmyslu.
Zaměříme-li se na otázku pozitivity a negativity, celkově je poměr neutrálních a
negativních příspěvků velmi vyvážený, což je značně ovlivněno vysokým zastoupením
článků z Hospodářských novin ve zkoumaném souboru. Podíváme-li se však konkrétně
na jednotlivé deníky, je možno říci, že Hospodářské noviny se osvědčily jako
periodikum, které se snaží nejvíce informovat bez určitého vyznění a dle toho také volí
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zpracovávaná témata. Naopak u Blesku dominují články negativní, které jsou jistě
chytlavější pro publikum. Stejně tak to má i Mladá Fronta DNES, kde též převládají
spíše negativní příspěvky, avšak ne v takové míře jako u Blesku. Tento výsledek může
dokazovat hypotézu, že právě negativita je jednou ze zpravodajských hodnot, která
přispívá k zájmu médií o určitou událost, která se tak může stát součástí
zpravodajství.177
Výsledky korespondují s povahou a zaměřením jednotlivých periodik, protože
Blesk se zajímal zejména o negativní události a senzační kauzy, naopak Hospodářské
noviny o události více vážné a Mladá Fronta také inklinovala k negativnějším
událostem, i když v ne takové míře jako Blesk. Z hlediska vývoje pak v letech 2001 a
2002 převažují spíše články neutrální, v letech 2011 a 2012 naopak ty, které mají
negativní konotaci. Pozitivních článků je s výjimkou roku 2012 nejméně ve všech
zkoumaných letech.
Kvalitativní analýza ukázala příklady některých nejzajímavějších článků a
nastínila, v jakém duchu se o farmaceutickém průmyslu v českých tištěných médiích
psalo.
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Irena a kol. (2004), str. 77.
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ZÁVĚR
Cílem této diplomové práce bylo na základě znalosti teoretických východisek
provést analýzu obsahu vybraných médií a vyvodit z ní výsledky ukazující, jaký
mediální obraz má zpracované téma farmaceutického průmyslu v daných periodikách.
Za tím účelem byla v práci nejprve shrnuta klíčová fakta týkající se fungování tohoto
odvětví včetně vysvětlení základních pojmů a jejich návaznosti na mediální svět, bez
nichž by pochopení stanovené problematiky bez dostatečné předchozí znalosti mohlo
být komplikované.
Poté byl vysvětlen koncept nastolování agendy, který sloužil jako teoretický
podklad k provedenému výzkumu médií. Zde jsem tedy shrnula teorii, která je
v odborné literatuře uznávaná jako jeden z účinků médií, a také popsala způsob, jakým
se teorie uvádí do praktického výzkumu, tedy prostřednictvím kvantitativní a
kvalitativní obsahové analýzy.
Vycházejíc z konceptu agenda-setting bylo zjišťováno, jak probíhá nastolování
tohoto tématu, a jaké atributy mu jsou ve smyslu pozitivity a negativity v českých
médiích přisuzovány. Výsledky se lišily podle jednotlivých periodik a v zásadě
potvrdily výchozí očekávání o povaze konkrétních médií. Celkově můžeme pozorovat
velmi vyvážený poměr mezi články neutrálními a negativními, za to pozitivních bylo
nejméně. V Hospodářských novinách jsme se setkali nejčastěji s neutrálními příspěvky,
oproti tomu Blesk a Mladá Fronta se uchylují spíše k negativním článkům a rámcují toto
pojetí veřejnosti.
Z hlediska nastolování tématu v jednotlivých periodikách se můžeme dobrat k
následujícím závěrům. Vzhledem k počtu článků, které byly v rámci stanovených
kritérií kódovány, je znát, že Blesk projevuje o takové téma velmi malý zájem,
respektive téměř se mu nevěnuje. Což tedy znamená, že čtenáři tohoto deníku se
k problematice farmaceutického průmyslu příliš nedostanou. Mladá Fronta se již
tématem zabývá více, ale inklinuje také k zajímavostem s negativní konotací, přestože
zastoupení neutrálních článků zde bylo také poměrně značné. Hospodářské noviny jsou
v tomto směru stabilními informátory o dění v daném odvětví. Přesto je možné říci, že
vhledem k marginálnímu výskytu článků z farmaceutického průmyslu obecně na
titulních stranách se nejedná o jedno z nejzávažnějších témat, které by noviny
kontinuálně vyhledávaly.
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Jakým tématům se periodika věnují, může být mnohdy ovlivněno také tím, kdo
média vlastní, zejména s odkazem na trend poslední doby, kdy se vlivní podnikatelé
stávají nejenom majiteli médií, ale také se dostávají do vysokých postů v politice.
V případě různých ministerstev by se pak dalo spekulovat o potencionálním vlivu na
vyznění článků, které by dané periodikum vydávalo. V obecné rovině mediálních studií
bychom možné konsekvence vlastnických změn rozhodně měli mít na paměti.
Závěrem je jistě nutné podotknout, že média mají v naší společnosti
nedomyslitelnou pozici a jsou její stálou součástí, takže obsah, který svým čtenářům
nabízejí, má velký vliv na to, jaké problémy společnost považuje za podstatné, a tudíž
se jimi zabývá.
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SUMMARY
To summarise, the thesis begins with the introduction of how pharmaceutical
industry works in general and its relation to its media representation. Based on the
theoretical background which results from agenda-setting and its interconnectivity with
the quantitative and qualitative content analysis, the research was made in three
different Czech printed media with the outcome of how the pharmaceutical industry and
pharmaceutical companies are treated.
The results revealed that the connotation of the articles differed according to the
character of each media. Overall, the balance between neutral and negative articles was
almost equal; the number of positive articles was the lowest. Specifically, in
Hospodářské noviny, the majority of the articles dealt neutrally with the topic. On the
other hand, Blesk which is generally perceived as a tabloid kind of newspapers, focused
on negative type of news as it was more attractive to their readers who expect much
different type of news than the readers of Hospodářské noviny. In Mladá Fronta DNES,
the negative connotation prevailed as well but it was followed by the neutral articles
with no big difference. These results confirm the entry hypothesis that Hospodářské
noviny tends to inform neutrally its readers about its content and Blesk searches for
cases which would be rather sensation for its readers.
Also, based on the number of articles, which dealt with the topic, we could see
that this topic is not very tempting for Blesk and its audience. Reversely, Hospodářské
noviny had many articles because the industrial issues are of its high interest. Mladá
Fronta stands in the middle between these two extremes and focuses on this topic rather
in cases when it would be really interesting for its readers. However, due to the limited
number of articles places on the title-page, we can presume that the topic itself is not
what the media search for.
To conclude, we should bear in mind two things. First one is the influence which
the owner of the media can have on the content (especially if the owner is a prominent
businessman and politically active personality). Second, we should not forget the
potential influence which the media have on our thinking and on setting the agenda of
topics that we perceive as important.
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