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ABSTRAKT
Obezita je jedním z nejvážnějších problémů současné civilizace. Ač jsou její příčiny
multifaktoriální, někteří autoři z nárůstu obezity viní média. Ty však mohou být viděna i
z jiného pohledu. Mohou být vnímána jako prostředek pro aktivizaci lidí směrem ke
zdravějšímu životnímu stylu a tím obezitu zmírňovat.
Práce vychází z tohoto druhého pohledu. Na základě konceptu health communication
jsou formulovány některé požadavky ohledně informování o obezitě. K ověření skutečnosti,
zda česká média fungují podle představ health communication, je v práci využita kvantitativní
obsahová analýza. Docházím k závěrům, že česká média plní zmíněné požadavky pouze
částečně. Sice považují obezitu za problém a podávají fakticky správné informace, ale viní
z obezity hlavně individuálního jedince, což není z podle health communication nejvhodnější.
Stejně tak nabízejí převážně individuální formy řešení. Výsledky dále ukazují, že se česká
média v porovnání se zahraničními médii méně se zaměřují na dětskou obezitu.
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ABSTRACT
Obesity is one of the most serious problems of the contemporary civilization. Although its
causes are multifactorial, some authors blame media for the increase of obesity. However,
media can also be seen from another perspective. It can be seen as a tool for activating people
towards a healthier lifestyle and thus moderate obesity.
This work is based on this second view. On the basis of the health communication
are formulated requirements on informing about obesity. I use quantitative content analysis to
verify whether Czech media works according to these requirements. I come to the conclusion
that the Czech media fulfills the requirements only partially. Although media consider
obesity as a problem and gives factually correct information, it blames mostly individuals,
which is not in accordance with the recommendations of the health communication. Likewise,
it offers mainly individual forms of solutions. Compared with foreign media it focus less on
childhood obesity too.
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1 ÚVOD
Obezita je jedním z nejpalčivějších problémů dnešní společnosti. Podle Světové zdravotnické
organizace (WHO) trpí obezitou na 13 % světové populace, v České republice pak toto číslo
činí 21 % (VZP, 2015). Vedle studií, které se zaměřují na příčiny obezity a na formy jejího
medicínského řešení, se stále častěji setkáváme s výzkumy zabývajícími se obezitou a médii.
Média jsou v tomto ohledu viděna z dvojího úhlu. Jednak mohou být sama
považována za jednu z příčin obezity. Doba, kterou dnešní člověk tráví konzumací médií,
neustále roste. To se následně negativně projevuje v poklesu pohybové aktivity, v sedavém
stylu života a v nejrůznějších zdravotních problémech. Od bolavých očí, přes problémy s
klouby až k srdečním onemocněním a cukrovce. Média však mohou hrát i jinou roli. Mohou
představovat prostředek aktivizace lidí směrem ke zdravějšímu životnímu stylu. Mohou
informovat o rizicích spojených s obezitou a mohou být mobilizátorem veřejných změn
v oblasti zdraví. Tato práce se bude zabývat právě tímto, druhým pohledem.
V českém prostředí zatím nevznikla žádná větší studie, která by se zabývala obezitou
v médiích. Ve světě je situace jiná. Typické jsou v tomto ohledu kvantitativní výzkumy
mapující vývoj pojednávání o obezitě v čase. I přesto však nepatří výzkum obezity a jejího
zobrazování v médiích mezi nejčastější témata odborných článků. Problémem je mezioborová
souvztažnost. Výzkum jakéhokoliv obsahu médií předpokládá znalost výzkumných metod a
očekává se obeznámení s hlavními teoriemi vysvětlujícími fungování médií. To činí často
problém. Vědci, kteří se zabývají obezitou a lidskou pohybovou aktivitou, příliš často
nevyužívají metody pro výzkum médií a mediální teorie se na tělovýchovných a lékařských
fakultách nevyučují. Přitom prolínání vědních oborů je nezastavitelný trend, který je
v současné vědě poměrně častý. Tato práce si tak klade za cíl svým malým dílem přispět
k propojení mediálních studií, jakožto oboru zkoumajícího média a jejich postavení ve světě,
a kinantropologie, tedy vědy zaměřené na člověka a jeho pohyb.
Důvod, proč se zkoumá mediální obsah spojený s obezitou, je nasnadě. Ač jsou
účinky médií diskutabilní a těžko ověřitelné, velká část autorů stále podporuje myšlenku, že
informování o obezitě může pozitivně ovlivnit pohybový režim publika, zlepšit stravovací
návyky a v důsledku toho podporovat zdravější životní styl populace. Hovoříme zde o
disciplíně health communication. Určitým problémem může být její velká šíře a oborová
neohraničenost. Health communication totiž není teorií, která by primárně vysvětlovala
fungování médií a masovou komunikaci. Je aplikovatelná i na mnohem nižší úrovně
mezilidské komunikace. Health communication je například často uplatňována při
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komunikaci lékař – pacient. Její prvky můžeme nalézt i v odborných článcích, které se
zabývají marketingovými kampaněmi cílícími na zdravotní osvětu.
Jelikož v českém prostředí zatím nevznikla žádná studie explicitně vycházející
z health communication, není k dispozici přesný český ekvivalent. Nabízí se doslovný
překlad, tedy „zdravotní komunikace“ nebo „komunikace zdraví,“ nicméně vzhledem
k obecné rozšířenosti angličtiny ve vědecké sféře nechávám termín health communication
nepřeložen.
Úvodní kapitoly teoretické části práce budou věnovány médiím a obezitě, jejich
společným průnikům a tomu, jak média ovlivňují obezitu. Věnuji se negativním aspektům
nadužívání médií a důsledkům, které takové chování má na pohybovou aktivitu (PA) a
obezitu. Tato kapitola umožnuje úvodní vhled do problematiky médií a obezity. Následně
představím disciplínu health communication, která poskytuje primární teoretický podklad této
práci. Oproti ní stojí „fat studies“. Ty jsou svébytnou disciplínou kulturálních studií, českému
prostředí však v podstatě neznámou. Hlavní myšlenkou fat studies je obhajoba obezity jako
něčeho normálního, běžného. Autoři z oblasti fat studies jsou toho názoru, že obezita je
součástí kultury a zároveň integrální součástí osobnosti. Podle jejich názoru by média neměla
představovat obezitu jako problém, ale jako přirozenou součást lidského já.
Jelikož se práce zajímá o oblast, která zatím nebyla v českém prostředí zkoumána,
obsahuje teoretická část kapitolu pojednávající o dosavadním výzkumu obezity v médiích.
Budou představeny nejdůležitější studie a autoři. Touto kapitolou bude dovršen teoretický
základ práce a text přechází ve vlastní výzkum.
V tom zkoumám nejčtenější české tištěné a online deníky, přičemž se zaměřuji na
články, které se vztahují k problematice obezity. Cílem výzkumné části je zhodnotit, nakolik
česká média plní funkce, které na ně klade teorie health communication. Práce tak bude moci
poukázat na nedostatky a navrhnout postupy řešení.
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2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Obezita a média – společné průniky a styčné plochy
Obezita je vnímána jako jeden z nejvýraznějších problémů současné západní civilizace. Podle
Ng et. al (2013) způsobila celosvětově obezita jen v roce 2010 na 3,4 mil úmrtí. Počet lidí
s Body Mass Indexem (BMI) vyšším než 30, což je hodnota, od které začínáme hovořit o
obezitě, navíc neustále roste (Stevens et al., 2012; Swinburg et al., 2011).
Obezita je spojována s množstvím zdravotních problémů a může vést k vážným
komplikacím. Byla prokázána pozitivní korelace mezi obezitou a výskytem diabetu,
ischemickými poruchami, problémy s klouby, cholelitiázou, spánkovou apnoe, s nádory prsů
a dělohy u žen, u mužů pak s nádory tlustého střeva a konečníku (Bray, 2004; Honoré, 1980;
Chan et al. 1994; Makowski, 2014; Suk et al., 2003; Zhang, 2004).
Zdravotní problémy nejsou jediným aspektem spojovaným s obezitou. Obezita a její
léčba si žádá i nemalé finanční prostředky (Lehnert et al., 2013). Cawley et al. (2015)
spočítali, že celkové léčebné výdaje jsou v průměru u obézních chlapců o 1098 dolarů vyšší,
než by tomu bylo u chlapců s normální hmotností. U dívek je toto číslo ještě větší – jejich
léčba si vyžádá o 1448 dolarů více.
Úroveň obezity se liší mezi jednotlivými státy. Více než polovina z celkové populace
dospělých je obézní v Tongu, v Kuvajtu, v Kiribati, v Libyi, v Kataru, v Tongu a na Samoe
(Ng et al., 2013). V USA se obezita objevuje přibližně u 35 % dospělých a u 30 % dětí (Imes
& Burke, 2014). Čína a Indie vykazují poměrně nízkou míru obezity, v roce 2013 bylo
obézních 3,8 % čínských mužů a 5,0 % žen, v Indii pak 3,7 % mužů a 4,2 % žen (Ng et al.,
2013).
Více než 50 % z 693 milionů obézních lidí na světě žije v pouhých 10 zemích
(uvedených v pořadí podle počtu obézních jedinců): v USA, v Číně, v Indii, v Rusku, v
Brazílii, v Mexiku, v Egyptě, v Pákistánu, v Indonésii a v Německu. USA se podílely v roce
2013 přibližně 13 %, přičemž Čína a Indie tvoří společně dalších 15 % (Swinburn et al., 2011)
U ekonomicky rozvinutých zemí vidíme od roku 1980 významné zvýšení výskytu
obezity u věkové skupiny 2-19 let. V současnosti má 23,8 % (22.9-24.7) chlapců a 22,6 %
(21.7-23.6 ) dívek buď nadváhu, nebo je obézních. To znamená nárůst o 16,9 % u chlapců a
16,2 % u dívek. Stejně tak se výskyt nadváhy a obezity u dětí a dospívajících zvýšil i v
rozvojových zemích, z 8,1 % (7.7-8.6) v roce 1980 na 12,9 % (2.3-13.5) v roce 2013 pro
chlapce, a z 8,4 % (8.1-8.8) na 13,4 % ( 13.0-13.9 ) u dívek (Ng et al., 2013).
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V zemích s nízkými a středně vysokými příjmy jsou obezitou nejvíce postiženy
skupiny ve vysokém socioekonomickém postavení žijící převážně v městských oblastech. Se
vzrůstajícím hrubým domácím produktem (HDP) státu se riziko obezity přesouvá na nižší
příjmové skupiny (Swinburn et al., 2011).
Stejně, jako se zvyšují počty obézních jedinců jinde ve světě, zvyšuje se výskyt
obezity i v České republice. V současné době můžeme hovořit o alarmujícím stavu. V roce
2010 bylo z důvodu obezity v ordinacích praktických lékařů sledováno 939 tisíc pacientů
(ÚZIS, 2011). V České republice trpí nadváhou nebo obezitou okolo 55 % dospělé populace,
z toho je 17 % obézních. Muži jsou přitom častěji obézní a více trpí nadváhou (VZP, 2015).
U českých dětí je výskyt nadváhy a obezity na úrovni 19 % u chlapců a 9 % u dívek.
Podle mezinárodní studie HSBC, kterou zaštiťuje WHO, se Česká republika pohybuje
přibližně v polovině sledovaných zemí (Kalman et al., 2011).
Za vznik obezity je odpovědná celá řada faktorů. Ty mohou být dány již před
narozením (genetické faktory) nebo vlivem prostředí a vlastním chováním. Vznik a vývoj
nadváhy a obezity je tak podle Hainera (2004) ovlivněn dvěma typy faktorů – vnitřními
(genetické

dispozice)

a

vnějšími

(endokrinopatologické,

farmakologické,

sociální,

psychologické, výživové a pohybové). Mluvíme proto o multifaktoriální etiopatogenezi
obezity.
Swinburn et al. (2011) uvádí, že nárůst obezity téměř ve všech zemích se zdá být
způsoben především změnami v globální potravinové výrobě, která vyrábí více, než jsou lidé
schopni zkonzumovat. U lidí tak dochází k převážení energetického příjmu nad energetickým
výdejem, což ve svém důsledku vede k obezitě. Globální potravinový systém však také
vstupuje do četných interakcí s místními faktory a vytváří široké rozdíly v prevalenci obezity
mezi populacemi. V souhrnu tak musíme brát v úvahu systémové příčiny (politické a
ekonomické systémy, HDP apod.), environmentální vlivy (místo bydliště, dostatek míst pro
aktivní rekreaci) a behaviorální vlivy.
Pro účely této práce jsou nejdůležitější poznatky o tom, jak ovlivňují obezitu média.
Boyce (2006) se zabývala společnými průniky médií a obezity. Nachází několik oblastí, ze
kterých jmenujme například nárůst sedavého stylu života sledováním televize či hraním
počítačových her. Boyce přitom zastává názor, že média nemusejí ovlivňovat obezitu pouze
v negativním smyslu slova, ale že mohou působit i jako takzvaný „veřejný edukátor“ a šířit
v této oblasti osvětu.
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2.1.1 Televize
Sledování televize (a nutno dodat i dalších digitálních médií, jejichž vlivu se věnuji
v následující kapitole) bývá obecně považováno za jednu z nejvýznamnějších příčin poklesu
PA a nárůstu obezity (Eisenmann et al., 2008). Zvýšené sledování televize v dětském věku
vede podle Boulos et. al (2012) ke zhoršeným stravovacím návykům a riziku obezity
v dospělosti. Školní děti by proto neměly sledovat televizi více než dvě hodiny denně
(Grøntved & Hu, 2011; Hancox, Milne, & Poulton, 2004). Televize podle Boulos et al. (2004)
může způsobovat obezitu ze třech důvodů. Prvním je pokles PA. Sledování televize razantně
snižuje míru pohybu a lidé sledující ve velké míře televizi bývají více obézní. Druhým
důvodem je fakt, že televize zobrazuje nezdravou stravu. To se děje zvláště prostřednictvím
reklam.

Poslední

příklad,

jak

televize

negativně

ovlivňuje

obezitu,

nacházíme

v nekontrolovaném příjmu potravy během sledování televizních pořadů. Lidé si často berou
k televizi jídlo, které následně konzumují. Nezřídka se přitom jedná o nezdravé výrobky,
navíc konzumované v pozdních večerních hodinách (Ciccone et al. 2013).
Mamun et al. (2011) zkoumali vztah mezi časem stráveným před televizí a BMI.
Jejich studie přitom vycházela z dlouhodobého pozorování. Subjekty byly měřeny
v pubertálním věku a následně v období rané dospělosti. Autoři docházejí k závěru, že jedinci,
kteří sledovali ve čtrnácti letech televizi více jak tři hodiny denně, měli signifikantně vyšší
hodnotu BMI než ti, kteří se na televizi dívali méně. Stejné výsledky pak byly zaznamenány
u věkové kategorie 21 let. Přitom bylo zjištěno, že jedinci, kteří se v mládí dívali na televizi
více než tři hodiny denně, ale do 21 let svoji konzumaci omezili, se dostali na normální
úroveň BMI a jejich hodnoty se významně nelišily od běžné populace. Můžeme proto
konstatovat, že mediální výchova musí klást důraz na omezování času stráveného před
televizní obrazovkou již od mladého věku.
Grøntved a Hu (2011) považují sledování televize dokonce za nejvýznamnější
příčinu nárůstu sedavého stylu života dnešní společnosti. Podle nich je zvýšené sledování TV
trvale spojeno s vyšším rizikem diabetu 2. typu, s fatálním nebo nefatálním
kardiovaskulárním onemocněním a celkovou úmrtností způsobenou kombinací výše
zmíněného. Autoři odhadují, že sledování televize více než dvě hodiny denně ve svém
důsledku jen v USA způsobilo smrt 176 osob z důvodu diabetu 2. typu, 38 úmrtí jako
následek kardiovaskulárních onemocnění a 104 úmrtí způsobených kombinací obou (všechna
čísla jsou přepočtena na 100 000 obyvatel).
Studie Bowmanové (2006) ukázala, že dospělí, kteří sledovali televizi více než dvě
hodiny denně, měli významně vyšší přísun energie při večeři (o 46 více cal) a z večerního
6

občerstvení (o 61 cal více). Navíc tito lidé získali výrazně vyšší procento energie z přidaných
cukrů než ti, kteří sledovali televizi méně než jednu hodinu denně. Sledování televize více
než dvě hodiny denně je také spojeno s vyšším příjmem přidaného cukru prostřednictvím
nealkoholických nápojů (o 81 g více). Nejčastější občerstvení k televizi, které respondenti
uváděli, byly energeticky bohaté potraviny typu koláčů, sušenek, kukuřičných lupínků,
brambůrků a pizzy.
Situace v České republice odpovídá vývoji v zahraničí. Více než polovina dětí ve
věku od 11 do 15 let tráví sledováním televize o pracovních dnech více než dvě hodiny.
Přibližně stejný čas tráví děti u počítače. S rostoucím věkem zaznamenáváme nárůst času
stráveného u počítače, a to jak u chlapců, tak u dívek (Kalman et al., 2011).
Hamřík et al. (2012) dodávají, že nejvíce času u televize tráví děti ve věkové
kategorii 11-15 let 13letí, u 11letých je podíl času strávený před televizí menší. Autoři se
domnívají, že u 11letých je to vlivem rodiny, která ve 13 letech přestává hrát dominantní roli.
V 15 letech už můžeme usuzovat na dominantní vliv vrstevníků a převahu potřeby sociálních
kontaktů s nimi.
Z výše uvedených výzkumů vyplývá, že televize je často vnímána jako jasný důvod
poklesu PA a nárůstu obezity. Je ovšem otázkou, nakolik je sledování televize jedinou
kauzální příčinou obezity. Například výzkum Moriartové a Harrisonové (2008) prokazuje, že
sledování televize vede ke zvýšení poruch příjmu potravy u mladých dívek a v důsledku tak
podporuje spíše nezdravé hubnutí než přibírání. Anschutz, Van Strien a Engels (2011)
dochází k závěru, že televize je významným producentem stereotypu mladé, štíhlé dívky, což
v důsledku může u divaček vést k psychickým problémům, drastickým dietám a poruchám
příjmu potravy.
Je tedy pravděpodobné, že samotné sledování televize k obezitě nevede. Spíše se
jedná o komplex příčin, které jsou dány celkovým životním stylem, sociálním a
ekonomickým kapitálem, výchovou, geografickým prostředím a (ne)dostatkem prostředků pro
aktivní trávení volného času.

2.1.2 Digitální média
Televize v posledních letech ovšem není jediným médiem, které má vliv na zvýšení počtu
obézních lidí. Svoji roli hrají, zvláště u dětí, elektronická média – počítače, herní konzole,
tablety a chytré telefony. Atkin, Corder a Sluijs (2013) provedli výzkum na širokém vzorku
2064 dětí. S využitím akcelerometrů zjistili, že u dětí, které mají jednu a více obrazovek ve
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vlastním pokoji, zaznamenáváme signifikantně nižší míru PA. Dále jejich výsledky ukazují,
že je televize na ústupu. Dominantní obrazovkou v dětských pokojích se stává ta počítačová.
Tento trend potvrzují i Bucksch et. al (2014). Konstatují, že od roku 2002 počet minut, které
děti stráví sledováním televize, výrazně klesl. Na druhou stranu však narostl čas strávený na
počítači, zvláště pak u dívek. Podle autorů totiž dívky více než chlapci využívají počítač
k chatování, konzumaci sociálních sítí, emailování a taktéž pro domácí úkoly.
Vandelanotte et al. (2009) konstatují, že lidé, kteří tráví na počítači velkou část svého
mimopracovního života, bývají častěji obézní. Autoři naznačují, že kromě edukace
společnosti v oblasti výživy a fyzické aktivity je také nutné snížit čas strávený sedavým
chováním, jako je například práce na počítači a používání internetu. S tím částečně nesouhlasí
Burke et al. (2006), kteří sice potvrzují, že sledování televize zvyšuje riziko obezity, u
počítačů a počítačových her však souvislost s obezitou nenacházejí. Jejich výsledky však
mohly být ovlivněny menším výzkumným vzorkem (2650 proti 602) a rokem zveřejnění
studie. Burke et al. publikovali svůj výzkum o tři roky dříve, můžeme proto usuzovat na
relativně menší rozšíření elektronických médií včetně počítačů.
S využíváním počítačů je spojena většina kancelářských zaměstnání. Mackenzie et
al. (2015) zjistili, že průměrná doba, kterou stráví Brit pracující v kanceláři před obrazovkou
počítače, je 440 minut za den. To je podle autorů množství, které si žádá intervence. Ty by
navíc neměly být spjaty pouze s mimopracovní dobou, ale měly by zahrnovat i fyzickou
aktivitu přímo v zaměstnání.
Význam důkazů o nepříznivých kardio-metabolických zdravotních následcích
prodloužené doby sezení u počítače podtrhují výsledky úmrtnosti ze sledování Owena et al.
(2010). Kanaďané, kteří trávili většinu svého dne sezením a prací na počítači, měli významně
vyšší dlouhodobou úmrtnost než ti, kteří uvedli, že strávili méně času sezením. Vztah mezi
dobou strávenou sezením a úmrtností byl přitom patrný i mezi jedinci s vyšší PA. U jedinců
trpících nadváhou nebo obezitou však byl tento vztah silnější.
Výzkum Šafra a Patočkové (2010) ukázal, že činnosti na počítači jsou třetí
nejčastější náplní volného času Čechů. Na první místo respondenti umisťovali sledování
televize následované poslechem hudby. Až v závěsu za těmito aktivitami, tedy na čtvrtém
místě, se umístila libovolná forma pohybové aktivity.
Svoji roli hrají taktéž počítačové hry. Starker et al. (2013) provedli experiment, při
kterém dětem odepřeli jakékoli počítačové hry, respektive nahradili klasické konzolové hry
takovými hrami, které vyžadují aktivní pohyb (např. na konzoli Nintendo Wii). Děti, kterým
byly hry naprosto odepřeny, měly vyšší denní PA, stejně tak se PA mírně zvýšila u dětí, které
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hrály aktivní hry. S těmito závěry do jisté míry souhlasí i Graves et al. (2008), podle kterého
hry nové generace (aktivní konzolové hry) vedou k vydání podstatně více energie, než
klasické sedavé počítačové hry. Tento objem energie však podle autorů není dostatečně
vysoký a nedokáže plně kompenzovat sport. Energie vydaná hraním aktivních her tak nebyla
s to přispět k doporučenému dennímu množství PA.
Nadměrné hraní počítačových her negativně ovlivňuje další aktivity volného času a
vede k snížení objemu PA, čímž podporuje riziko obezity. Podle Cummingsové a
Vandewaterové (2008) hraje videohry 36 % dospívajících (80 % chlapců a 20 % dívek). V
průměru hráči hrají po dobu jedné hodiny ve všední den a hodinu a půl o víkendech. Ve
srovnání s dospívajícími nehrajícími počítačové hry stráví hráči o 30 % méně času čtením a
34 % méně času děláním domácích úkolů.
Počítače a jiné druhy elektronických médií však neovlivňují obezitu pouze negativně.
Již od 90. let se setkáváme s výzkumy, které dokazují pozitivní vliv elektroniky při
redukčních dietách nebo jiných druzích pohybové intervence (Marcus et al., 2000; Taylor et
al., 1991). V současnosti se v této souvislosti zmiňují hlavně benefity mobilních aplikací
(aplikace zaměřené na měření uběhnuté nebo ušlé vzdálenosti) nebo sociálních sítí (diskuzní
skupiny zaměřené na pohybové intervence).
Studie Haapalové et al. (2009) ukázala, že mobilní aplikace zaměřená na podporu PA
a snížení hmotnosti může mít vliv v krátkodobém (tříměsíčním) i dlouhodobém (jednoročním)
horizontu. Autoři testovali na 62 osobách vliv aplikace Weight Balance® (GeraCap Invia Ltd,
Seinäjoki, Finland) a docházejí k závěru, že aplikace může mít vliv na pozitivní změny
v tělesné hmotnosti. Sami však připouštějí, že tyto změny mohou být ovlivněny i dalšími
externími vlivy (podpora od blízkých, změna jídelníčku).
K podobným závěrům dochází Kirwan et al. (2012). Jejich analýza prokázala, že
přítomnost speciální aplikace na počítání kroků měla vliv na zvýšení průměrné denní aktivity.
Nový pohled na digitální média přináší výzkum Napolitanové et al. (2012), kteří se zaměřili
na využívání Facebooku v rámci programu pro snižování tělesné hmotnosti. Autoři zapojili
vysokoškolské studenty do intervenčního programu, který primárně stavěl na online
komunikaci v prostředí Facebooku. Studenti byli přidáni do tajné skupiny, ve které dostávali
pravidelné informace o rizicích obezity (formou postů a videí). Taktéž po dobu osmi týdnů
dostávali podpůrné zprávy pomocí Facebook Messengeru. Za osm týdnů byl úbytek
hmotnosti u sledované skupiny v rozsahu 0,46-1,4 kg.
Souhrnná analýza Maherové et al. (2014) ukazuje, že intervence založené na online
sociálních médiích mají malý až střední efekt. Autoři zároveň dodávají, že výzkum užívání
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sociálních sítí v rámci pohybové a zdravotní intervence je stále v počátku a je nutné ho dále
prohlubovat.
U digitálních médií tak docházíme k podobným závěrům jako u televize – mohou mít
neblahý vliv na úroveň PA a obezitu, zároveň je však nemůžeme bez rozmyslů zavrhnout.
Rozvoj technologií a nových médií přináší další způsoby boje s obezitou. Dá se předpokládat,
že takové formy intervence naleznou uplatnění zvláště u mladší generace, které jsou mobilní
telefony, sociální sítě a výpočetní technika obecně, bližší.

2.1.3 Reklama
Za jeden z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují stravovací návyky a tím i obezitu, bývá
považována reklama. Zvláště ovlivnitelnou skupinu představují v tomto případě děti. Z tohoto
faktu také vycházím v analytické části práce, kdy se zaměřuji na zhodnocení, kolik prostoru
věnují česká média problematice dětské obezity.
Podle Fialové (2010) představují děti pro reklamu vděčnou cílovou skupinu, protože
jsou více vnímavé, mají nedostatek zkušeností a chybí jim dostatečně rozvinuté kritické
myšlení. Z tohoto důvodu je v řadě zemí reklama cílená na děti regulována. Současné
směrnice EU zakazují jakoukoliv reklamu a marketing, které by způsobovaly morální nebo
fyzickou újmu nezletilým. EU se taktéž rozhodla zmapovat oblast reklamy potravin a nápojů
zaměřené na děti. Projekt nese název Assessment of POLicy options for MARKeting food
and beverages to children (POLMARK), a vedle ČR se jej účastnily Belgie, Dánsko, Francie,
Irsko, Kypr, Polsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.
Děti mladšího věku (7-11 let) nejvíce ovlivňuje reklama v televizi, s přibývajícím
věkem je znatelnější vliv médií jako je internet nebo počítačové hry. Co se týče úspěšnosti
reklamy, tak si nejlépe v tomto směru vede reklama na produkty tzv. okamžité spotřeby, jakou
jsou nápoje a potraviny. Tento typ reklamy působí jako impulz ke koupi u více než 50 % dětí
(Fialová, 2010).
Studií týmu psychologů z University of Liverpool bylo zjištěno, že obézní děti a děti
s nadváhou zvýšily svůj příjem potravy po zhlédnutí televizní reklamy na potraviny o více než
100 %. Skupině 60 dětí o různé hmotnosti, ve věku mezi devíti a jedenácti lety, byly
promítnuty série potravinové televizní reklamy a reklamy na hračky. Příjem potravy v
návaznosti na potravinové reklamy byl významně vyšší ve srovnání s reklamou na hračky u
všech hmotnostních skupin. U obézních dětí se zvýšil příjem o 134 %, děti s nadváhou zvýšily
svůj energetický příjem o 101 %, děti s normální hmotností o 84 % (Halford et al, 2007).
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Goris et al. (2009) provedli výzkum srovnávající procento obézních jedinců a objem
reklamy na potraviny v šesti zemích. Docházejí k závěru, že vyšší objem reklamy
znázorňující potraviny a jídlo může vést k většímu počtu obézních. Největší objem reklamy
výzkumníci zaznamenali v USA, které měly zároveň největší procento obézních jedinců.
Nejmenší objem reklamy byl naopak v Nizozemsku a Švédsku, které zároveň patřily ke
státům s nejmenším počtem obézních jedinců.
Ač se tak může zdát vliv reklamy na obezitu jako zřejmý a neoddiskutovatelný,
nemůžeme s naprostou jistotou tvrdit, že tomu tak je. Zadavatelé reklamy a tvůrci reklamy
samotné zastávají názor, že obezita je způsobována celou řadou příčin (Hoek & Gendall,
2006). Upozorňují na stále klesající množství PA a zvýšení sedavého stylu života. Zároveň
dodávají, že je problematické dokázat negativní vliv právě jejich výrobku na lidské zdraví.
Tyto názory částečně vycházejí z Ehrenbergovy „slabé“ teorie reklamy. Tato teorie
pochází z konce 80. let 20. století a ve své podstatě vyjadřuje myšlenku, že reklama nutně
nevede ke změně chování. Ehrenberg tvrdí, že reklama může mít vliv na zastánce té které
značky, ale pouze málo ovlivňuje chování lidí, kteří dávají přednost jiné značce, či se o daný
výrobek vůbec nezajímají. Klasický příklad je v tomto směru televizní reklama na kávu.
„Herečka předstírající pití kávy Nescafé pouze marginálně ovlivní někoho, kdo si obvykle
kupuje kávu jiné značky. Stejně tak nepřesvědčí člověka, který vůbec nepije kávu, aby ji pít
začal“ (Barwise & Ehrenberg in Hoek & Gendall, 2006, 413). Ehrenbergova teorie je
důležitou součástí diskuze ohledně účinků marketingu, její komplexní popsání však není
ambicí této práce.
I přes výše zmíněné názory, popírající přímý vliv reklamy na obezitu, se objevují
snahy o regulaci. Veermann et al. (2009) spočítali, že pokud by se reklama na nezdravou
stravu úplně zakázala, vedlo by to ke snížení průměrného dětského BMI jen v USA o 0,38
kg/m-2. Autoři dodávají, že toto naprosté eliminování reklamy je bohužel nepravděpodobné.
Proto apelují na rodiče, kteří mají na délku času, který děti stráví před televizí, zásadní vliv.
Přitom vycházejí z předpokladu, že delší čas strávený před obrazovkou znamená větší zásah
reklamou.
Problematika reklamy cílené na děti je zmíněna v legislativě několika států EU i
Unie samotné. To však podle Gardeho (2008) činí mediální legislativu v této otázce velmi
nepřehlednou. Navrhuje proto zjednodušení celého právního rámce vytvořením jednotného
evropského dokumentu, který by stanovoval pravidla pro reklamu (včetně té potravinové)
cílenou na děti v celé EU. Dále dodává, že nadnárodní dokumenty vztahující se k fungování
televizního vysílání na území EU už existují, přičemž hovoří zvláště o Televizi bez hranic
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(Television Without Frontiers). Obrovský hendikep těchto dokumentů však vidí právě v
absenci omezení vztahujících se k reklamě na nezdravou stravu.
V České republice je reklama cílená na děti regulována dvěma dokumenty –
Zákonem o regulaci reklamy (č. 40/1995 Sb.) a tzv. vysílacím zákonem (Zákonem o
rozhlasovém a televizním vysílání, č. 231/2001 Sb.). Ani jeden z těchto dokumentů se přitom
explicitně nevyjadřuje k reklamě na nezdravé potravinové výrobky. Řečeno je pouze toto:
„Reklama nesmí podporovat chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj;
doporučovat ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti;
nabádat, aby přemlouvaly své rodiče nebo zákonné zástupce nebo jiné osoby ke koupi
výrobků nebo služeb“ (Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb.). Je na zvážení, zda by
k omezení reklamy na tabákové a alkoholové výrobky neměla být do textu zařazena i regulace
potravinové reklamy.

2.2 Health communication
Health communication je stěžejním teoretickým podkladem použitým v této práci. Jedná se o
široký koncept, který spojuje několik vědeckých disciplín (psychologii, sociologii, mediální
studia, informatiku, medicínu atd.). Určitý problém tak může činit její neohraničenost, pro
někoho možná až abstraktnost.
Health communication autoři chápou jako typ sociální komunikace, při kterém
dochází k přenosu zdravotně-orientovaných obsahů (Berry 2006; Shiavo, 2013). Při jejím
definování je nutné vycházet z chápání komunikace samotné. Komunikace je základem
našeho každodenního života a podstatou lidského bytí. Ač je téměř nemožné najít její
jednotnou definici, obsahuje většina následujících pět aspektů – komunikátora, adresáta,
komunikační kanál (nosič), mediované sdělení a účinek (Reifová, 2004). Komunikace tak
bývá popisována jako interakce prostřednictvím verbálních a neverbálních symbolů a jejím
cílem je sdělování významů. Toto pojetí je blízké Georgi Gerbnerovi, který komunikaci
definuje jako sociální interakci prostřednictvím sdělení (McQuail, 2009).
Jak již bylo řečeno, efektivní komunikace je ústředním bodem naší schopnosti
fungovat jako člen společnosti. Je klíčovým aspektem všech našich vztahů, ať už v rodině, ve
škole nebo v pracovním životě. Pokud cítíme, že se tyto vztahy stávají kvalitativně horší,
často to přičítáme špatné komunikaci. Stejné platí i v oblasti health communication.
Komunikační problémy a šumy se tu vyskytují stejně jako v jakékoli jiné komunikaci (Berry,
2006)
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John Fiske (2010) vidí dva pohledy na komunikaci. Zaprvé uvažuje o komunikaci
jako o přenosu sdělení (procesuální škola). Tento přístup vidí komunikaci jako proces, v němž
jedna strana ovlivňuje chování a myšlení druhé strany. Procesuální škola se zabývá
kódováním, dekódováním a efektem komunikace. Mediální výzkum se proto orientuje
na účinky. Tento přístup má značné uplatnění i v oblasti health communication, která se snaží
o ovlivnění adresáta a o změnu jeho chování. Ve druhém případě Fiske hovoří o vnímání
komunikace jako produkce a výměny významů (sémiotická škola). Ta se soustředí na role
textů v kultuře. Tento přístup vnímá studium komunikace jako studium textů a kultury
(Reifová, 2004).
I v oblasti health communication rozlišujeme různé roviny komunikace. Obecně
můžeme

rozlišovat

intrapersonální,

interpersonální,

skupinovou,

meziskupinovou,

institucionální a celospolečenskou neboli societální rovinu komunikace (Reifová, 2004).
Později v textu ukáži, jak se health communication na jednotlivých úrovních lidské
komunikace projevuje.
Shiavo (2013) píše, že ač je z důvodu multidisciplinární povahy přesné definování
health communication obtížné, jsou si povětšinou jednotlivé definice podobné. Nejčastěji
podle ní poukazují na roli, kterou může hrát komunikace v oblasti zdraví. Skrz health
communication mohou být ovlivňováni a podporováni jednotlivci, komunity, zdravotníci,
politici nebo zájmové skupiny. Snahou je, aby společnost přijala a udržela takové formy
chování, které v konečném důsledku povedou ke zlepšení zdravotního stavu jejích členů.
Jinou definici, vycházející spíše z kontextu komunikace, vytvořil Cassata (1980,
594). Health communication definuje jako „studium komunikačních aspektů (úrovní, funkcí a
metodologie) v souvislosti se zdravotně-orientovanými situacemi nebo kontexty.“ O dvanáct
let později, v roce 1992, definují Kreps a Thorton (1992, 2) health communication jako
„lidské interakce v zdravotně-orientovaném procesu.“
Další definice kladou důraz na téma komunikace. Říkají, že jakákoli komunikace na
jakékoliv úrovni a v jakémkoli kontextu se dá považovat za health communication, pokud je
hlavním tématem sdělení otázka lidského zdraví. Obhájcem tohoto pohledu je Pettegrew,
který v roce 1982 identifikuje komunikaci v oblasti zdraví jako „podmnožinu lidské
komunikace, jejíž téma souvisí s nějakým zdravotním problémem“ (Pettegrew & Logan,
1987, 2).
Health communication je v dnešní době studována a dokonce existují samostatné
studijní obory, které se tímto tématem zabývají. Tufts University School of Medicine, první
vysokoškolská instituce nabízející magisterský program v oblasti health communication,
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definuje tuto disciplínu jako „umění a techniku jak informovat, ovlivňovat a motivovat
jednotlivce, instituce a veřejné publikum v souvislosti s důležitými otázkami zdraví. Rozsah
health communication zahrnuje prevenci nemocí, podporu zdraví, zdravotní politiku,
podnikání a opatření pro zlepšení kvality života a zdraví osob v rámci komunity“ (Ratzan,
1994, 362).
Z výše uvedeného je patrné, že definic health communication existuje celá řada.
Neschopnost akademiků shodnout se nad jednotnou definicí přičítají Pettegrew a Logan
(1987) rozdílným pohledům na termín „zdraví.“ Biologická orientace některých autorů nutí
definovat zdraví jako absenci nemoci. Toto pojetí má však svá omezení. Pokud definujeme
zdraví jako absenci nemoci, pak by se měla health communication vztahovat pouze na situace,
ve kterých je tématem komunikace otázka zdravotního stavu.
Potenciální témata v rámci tohoto chápání zdraví zahrnují lékařské pohovory,
dodržování lékařských předpisů a masové mediální kampaně pro zlepšení zdraví a prevenci
nemocí. Tím bychom však z health communication vyloučili taková témata jako je vzájemná
podpora v rámci rehabilitační skupiny nebo intra a extra skupinová dynamika (vůdcovství,
rozhodování a řešení konfliktů v procesu léčby). Tyto témata jsou spíše psychologického
zaměření (Ratzan, 1996).
Oproti

biologickému

chápání

stojí

biosociální,

někdy

též

nazývané

biopsychologické, chápání zdraví. Takové pojetí staví na psychickém, mentálním a sociálním
blahu lidstva. Podle této definice může být jakákoli komunikace součástí health
communication. V kontrastu s biologickým pojetím zahrnuje biosociální definice všechny
úrovně komunikace, stejně jako všechny kontexty a témata, která ovlivňují zdraví (Ratzan,
1996).
Ať už budeme chápat zdraví prvním, nebo druhým způsobem, jedno zůstává stejné.
Víra, že komunikace může ovlivňovat zdraví a zdravotní stav. Skrze komunikaci lékař
předává pacientovi informace o léčbě, učitel seznamuje žáky s návykovými látkami a média
přinášejí informace o kouření nebo rostoucí obezitě. Komunikace ve všech případech hraje
klíčovou roli a vždy má za cíl změnit chování recipienta.
K vyjádření vztahu mezi health communication a změnou chování byly vytvořeny
dva modely. Oba jsou založeny založeny na předpokladu, že lidé rozhodují o svém chování na
základě svých přesvědčení, víry a pocitů (Berry, 2006). Navíc oba staví na předpokladu, že
lidé jsou ve svých rozhodnutích racionální a zvažují dopady svých činů.
První model (Health Belief Model), byl první analýzou rozhodnutí týkajících se
zdravotního chování. Jeho autorem je Rosenstock (1966) a byl následně upraven Beckerem a
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Rosenstockem (1984). Model ukazuje, že změny ve zdravotně-orientovaném chování vychází
primárně ze subjektivního vnímání. Podle tohoto modelu vnímaná nebezpečí a hrozby
motivují lidi podniknout takové kroky, aby nebezpečí eliminovali. Míra změny jejich chování
přitom vychází z míry, do jaké míry cítí hrozbu. Svoji roli také hraje fakt, jak moc je osoba
vůči danému zdravotnímu problému senzitivní (můžeme například předpokládat, že ženy
budou více než muži vnímat sdělení o nadváze, jelikož je pro ně obecně otázka zevnějšku
důležitější). To znamená, že účinná health communication musí pracovat s oběma těmito
faktory. Poslední prvek v modelu uvádí, že chování je řízeno interními (např. tělesné
příznaky) nebo externími (například mediální kampaň) výzvami k akci (Rosenstock, 1974).
Obr. č. 1 Health Belief Model

Zdroj: Autor podle Berry, 2006
Podle Sheerana a Abrahama (1996) byl tento model úspěšně aplikován na řadu zdravotních
témat, jako je kouření, strava nebo pohybová aktivita. Některé výzkumy ovšem ukazují na
konflikt mezi modelem a skutečností (Rutter and Quine, 2002). Autoři modelu vyčítají fakt, že
konstrukty v něm obsažené nepředpovídají výsledné chování dostatečně přesně. Modelu také bývá
vyčítáno, že nepočítá s aktuální psychickým rozložením a náladou (Schwarzer & Fuchs, 1996).

Druhý model vysvětlující efekt health communication na chování a jednání jedince
se jmenuje teorie plánovaného chování (Theory of Planned Behavior). Pokouší se spojit
vjemy související se zdravím přímo s chováním (Azjen, 1985). Navrhuje, aby byly záměry
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jedinců v oblasti zdraví pojímány jako „plány k akci“ s cílem změnit chování. Záměry podle
tohoto modelu vyplývají ze tří faktorů či přesvědčení, kterými jsou vlastní postoje směrem
k požadovanému chování (jaký mám vztah k požadované aktivitě), subjektivní normy
vyplývající z motivace (včetně sociálních norem a tlaků) a subjektivní vnímání účinnosti
(bude to v mém případě účinné?). Podle modelu tyto tři faktory předvídají záměry v chování,
které jsou následně spojeny s chováním samotným (Azjen, 1991).
Obr. č. 2. Teorie plánovaného chování

Zdroj: Autor podle Berry, 2006
Empirické studie dokázaly, že teorie plánovaného chování může předpovídat širokou škálu
zdravotního chování, včetně konzumace vitamínů, používání opalovacího krému nebo
antikoncepce (Berry, 2006). Ačkoli teorie plánovaného chování bývá kritizována méně než
Health Belief Model, někteří výzkumníci poukazují na to, že stejně jako Health Belief Model
neobsahuje časový prvek (Rutter & Quine, 2002). Jiní kritici argumentují, že model je příliš
subjektivní a zanedbává důležité společenské proměnné (Schwarzer & Fuchs, 1996).
Health communication je transdisciplinární teorií, která využívá poznatků z oblasti
podpory zdraví, stejně jako z komunikačních a mediálních studií. Krebs a Maibach (2008)
píší, že se obě tyto disciplíny vyvinuly ve stínu jiných věd – podpora zdraví jako součást
medicíny a komunikační studia jako odnož psychologie. Postupem času si však obě vytvořily
své místo v akademickém prostředí a staly se relevantními vědeckými obory. Na konci 20.
století začaly tyto dvě separátní vědecké disciplíny spolupracovat. Podle autorů se tato
kooperace bude nadále prohlubovat. Nové komunikační technologie nabízí nové výzvy i pro
oblast health communication. Zůstává proto s podivem, že v českém prostředí zatím
neznamenáváme větší zájem o disciplínu health communication. S tématy health
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communication se přitom dostáváme do každodenního kontaktu (informování o zákazu
kouření v restauracích nebo mediální obraz viru ZIKA). Výzkumu z oblasti propojení
komunikace a veřejného zdraví je ovšem pomálu. Je otázkou, proč tomu tak je. Nezajímají se
mediální vědci o oblast lidského zdraví? Nerozumí vědci z oblasti podpory zdraví výzkumu
médií a komunikace? Nebo je jednoduše teorie health communication pro české vědce zatím
neznámá?

2.2.1 Historie health communication
Systematické studium komunikace v oblasti zdraví je stále poměrně novým fenoménem.
Pokud ovšem budeme hledat samotné kořeny health communication, dostaneme se až do dob
starověkého Řecka a Hippokrata. Ten si byl vědom toho, že pro některé z jeho pacientů je
důležitější než samotná léčba komunikace s lékařem, důvěra v jeho odbornost a psychická
podpora, kterou od něj dostávají (Krebs & Maibach, 2008).
Akademické studium komunikace a zdraví, zejména jejich vzájemných interakcí, se
rozvíjí v druhé polovině a na konci 20. století (Pettegrew & Logan 1987; Ratzan, 1994, 1996).
V 70. letech zakládají vědci zajímající se o studium komunikace v oblasti zdraví International
Communication Association’s Division of Health Communication, která začíná vydávat
pravidelné ročenky. Roku 1978 vychází první studie explicitně zkoumající komunikaci lékař
– pacient, kterou vydává Arnston et al. (Ratzan et al., 1996). V roce 1986 zakládá Speech
Communication Asociation, jedna z nejprestižnějších komunikačních organizací v USA,
Health Communication Commission. Rostoucí zájem o studium komunikace a zdraví se
v roce 1993 projevuje i na federální úrovni, když vzniká Office of Health Communication
(Ratzan et al., 1996).
V 90. letech se health communication stává v USA plně autonomní vědeckou
disciplínou. V roce 1989 vychází první vědecký žurnál věnovaný čistě komunikaci v oblasti
zdraví a nese jméno Health Communication. V roce 1996 se k němu připojuje Journal of
Health Communication. Oba časopisy jsou dnes hlavními zdroji nových poznatků v oblasti
health communication (Parvanta et al., 2011).
V USA

nabízí

vzdělání

v oblasti

health

communication

hned

několik

vysokoškolských institucí, např. University of Maryland, Emerson College, University of
Toledo,

University of South Florida, Michigan State University, Stanford University,

University of Pennsylvania nebo University of Oklahoma (Krebs et al., 2003). Zajímavý je
obzvlášť postgraduální program na Emerson College. Program staví na spolupráci mezi
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komunikačními studii na Emerson College a studiem medicíny na Tufts University School of
Medicine, přičemž studenti absolvují předměty z obou škol. Tato forma interdisciplinární
spolupráce nabízí studentům příležitost získat vzdělání z obou disciplín a tyto znalosti
následně užít v praxi při komunikaci v oblasti zdraví a zdravotnictví.

2.2.2 Roviny health communication
Health communication, stejně jako komunikace obecně, probíhá na více úrovních.
V následující kapitole se zaměřím na jednotlivé roviny a popíši jejich specifika. Přitom se
neomezuji na komunikování jednoho konkrétního zdravotního obsahu. Jinými slovy, health
communication je spjata s rozličnými zdravotními tématy (vedle obezity např. kouření, AIDS,
různá infekční onemocnění atd.). Tyto témata se často vyskytují i v komunikaci mezi
jednotlivci, klasicky reprezentované vztahem lékař – pacient.

Interpersonální komunikace
Studium interpersonální komunikace má dlouhou historii (Berry, 2006). Za nejčastější typ této
roviny bývá uváděna komunikace tváří v tvář. Pro de Vita (2008) znamená interpersonální
komunikaci interakci dvou osob, které mají mezi sebou určitý vztah. Může probíhat formou
osobního kontaktu, telefonického rozhovoru nebo například prostřednictvím klasického
dopisu.
Interpersonální chování je ovlivněno různými kulturními faktory. Ačkoli každý
jedinec má svůj vlastní styl interakce s jinými lidmi, na jeho chování a stylu komunikace se
zároveň do velké míry podílejí společenské konvence, tradice a hodnoty daného společenství
(Shiavo, 2013). Všechny interakce v interpersonální komunikaci zahrnují verbální
i neverbální znaky a symboly. Znaky jsou chápány jako fenomény, které v komunikaci
zastupují jiné fenomény a umožňují tak transcendenci významu (Černý & Holeš, 2004).
Obecně na ně klademe tři základní požadavky, tj. fakt, že je znak materializován, tedy
vyjádřen určitým fyzickým důkazem, dále znak musí odkazovat k něčemu jinému, než je on
sám, a v poslední řadě musí být obecně uznáván větším počtem jedinců (McQuail, 2009)
Znalost znaků, symbolů, společenských konvencí a dalších faktorů je podmínkou
kterékoli úspěšné health communication. Ta se většinou snaží poskytnout adresátovi
informace, ovlivnit jeho názory nebo změnit jeho chování. Edwards a Hugman (1997, 223 in
Berry 2006) identifikují šest klíčových aspektů, které musí být brány v potaz při plánování
jakékoli úspěšné health communication na interpersonální úrovni:
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 Účel sdělení;
 Psychický a fyzický stav adresáta;
 Kontext komunikační situace;
 Médium, které bude pro přenos sdělení použito;
 Mechanismus zpětné vazby;
 Monitoring a evaluace.
Interpersonální komunikace v sobě zahrnuje více rovin a může mít různou podobu.
Nejčastějším typem interpersonální komunikace je interakce s použitím verbálního projevu.
Mluvené slovo je základním znakem, který nás odlišuje od zvířat. Lidé navíc dokázali
v průběhu dějin přenést mluvené slovo na papír a tím umožnit jeho uchování.
Komunikace mezi dvěma lidmi je však mnohem komplexnější. Svoji úlohu zde hraje
neverbální komunikace, tedy řeč těla – kinestetika, proxemika (odkazující na prostor, ve
kterém komunikace probíhá) nebo paralingvistika (řeč různých zvuků, která nejsou slovy).
Interpersonální komunikace mezi lékařem a pacientem je značně diskutované téma
(Ha & Longnecker, 2010; Kenny et al., 2010; Verlinde et al., 2012). Efektivní komunikace
v klinické léčbě bývá považována za jeden ze základních předpokladů kvalitní
rekonvalescence. Ha a Longnecker (2010) dokonce hovoří o komunikaci jako o „umění
a srdci medicíny“. Přitom si stále velký počet pacientů stěžuje na špatnou komunikaci
s ošetřujícím lékařem. Podle Kennyho et al. (2010) je to do značné míry dáno rozdílnými
pohledy na úroveň komunikačních dovedností lékařů. Lékaři na své straně nevidí pochyby ani
větší nedostatky, zatímco pacienti si stěžují na nedostatek prostoru na vlastní vyjádření
a arogantnost nemocničního personálu.
Výše uvedené vychází z pojetí medicíny jako autoritativní vědy, která si mnohdy
nárokuje (byť právem) veškerý vědomostní kapitál (Linhartová, 2007). Tyto znalosti však
mohou negativně ovlivňovat komunikační dovednosti. Výzkum Fallowfielda et al. (2002)
ukázal, že komunikační dovednosti studentů prvních ročníků medicíny byly lepší než studentů
posledních ročníků. Komunikačnímu tréninku je proto nutno věnovat zvýšenou pozornost, a
to jak mezi studenty, tak mezi praktikujícími lékaři (více Ptáček, 2011).
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Skupinová komunikace
Komunikace ve skupině a mezi skupinami navzájem je důležitou součástí studia health
communication. Ač nemá tato problematika přímou návaznost na výzkumnou část práce,
zařazuji ji do textu z toho důvodu, abych komplexně popsal disciplínu health communication.
Se skupinami a komunikací v nich se setkáváme na každodenní bázi. Ve skupinách
pracujeme, bavíme se, socializujeme se. Skupiny nám poskytují podporu, identitu a přenášejí
na nás společenské normy a konvence. I v oblasti zdraví a health communication se často
setkáváme se skupinami, například v rámci lékařského týmu, rehabilitační, odvykací nebo
tréninkové skupiny (Poole & Real, 2003).
Účinné fungování skupiny v rámci health communication závisí na kvalitě verbální
i neverbální komunikace, která se probíhá uvnitř skupiny. Mluvení a naslouchání musí být
koordinováno s několika dalšími lidmi, což na komunikační dovednosti klade další nároky.
Členové skupiny si musí být vědomi potřeb a pocitů několika dalších lidí a brát je v úvahu.
Obecně platí, že jedinec uvnitř skupiny musí ve větší míře kontrolovat, co říká a jak to říká,
aby nedošlo ke konfliktu s jiným členem skupiny (Shiavo, 2013).

Masová a mediální komunikace
Nejvyšší rovinou health communication je úroveň celospolečenská, představovaná masovou
komunikací. Masová komunikace je podle McQuaila (2009) jednou z rovin společenské
komunikace a nachází se na samém vrcholu pomyslné pyramidy, částečně proto zahrnuje
všechny občany společnosti. Podle McQuaila pojem „masový“ odkazuje k velkému počtu,
rozsahu či množství, zatímco „komunikace“ vyjadřuje předávání a přebírání významů,
vysílání a přebírání sdělení. Janovitz (in McQuail, 2009, 31) říká, že: „Masová komunikace
zahrnuje instituce a postupy, jimiž specializované skupiny využívají technické prostředky
(tisk, film, rozhlas apod.) pro šíření symbolického obsahu směrem k rozsáhlému a široce
rozptýlenému publiku.“
Definování masové komunikace však přesto zůstává dosti problematické. Obecně
masovou komunikací rozumíme ty procesy, do kterých jsou zapojena masová média. Jejich
publikum je přitom značně rozsáhlé a atomizované. U tohoto typu publika nepředpokládáme
vzájemné vztahy, vnitřní skupinovou hiearchii a vzájemnou komunikaci, hovoříme proto
o mase (Reifová, 2004).
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V procesu masové komunikace mívá odesílatel povětšinou větší vážnost a disponuje
odborností, bývají jimi až na výjimky profesionálové – novináři, moderátoři, komici.
Mediální sdělení je až na výjimky tvořeno v mediálních institucích, které mívají podobu
byrokratických konglomerátů (Jirák & Köplová, 2009). Hlavní činností mediálních institucí je
pak distribuce znalostí a produkce kultury (Jirák, & Köplová, 2009; Luhman, 2000; McQuail,
2009).
Mezi laickou veřejností i odborníky panuje přesvědčení, že mediální instituce mají
v dnešní společnosti velkou moc. A proto ač v současné době disponujeme jasnými důkazy,
že je zdravotní stav závislý na rozličných sociálních, ekonomických a psychologických
faktorech (Hanson & Chen, 2007; Santos et al., 2008), apelují autoři z oblasti health
communication na zapojení masových médií při řešení zdravotních problémů společnosti.
Média podle těchto názorů mohou zvýšit povědomí lidí o zdravotních problémech a ovlivnit
jejich chování (Bonfiglioli, 2007). Témata spojená se zdravotními otázkami se v médiích
mohou vyskytovat v rámci zpravodajství, v různých populárně-vzdělávacích pořadech (např.
Jste to, co jíte nebo DoktorKA), prostřednictvím inzerce a reklamy nebo skrze zdravotně
orientované kampaně, které mohou kombinovat využití masových médií a dalších forem
propagace (eventy, outdoorová reklama, letáky atd.).
Média taktéž podávají svědectví o světě, díky čemuž si dnešní člověk dokáže udělat
názor, aniž by s danou věcí měl přímou zkušenost. Dále nás média přesvědčují o správnosti
určitého chování. V tomto případě ani nemusíme nutně hovořit o reklamě, ale i o
zpravodajství či publicistice. Důležitou funkcí médií také je, že umožňují vyjasnění názorů a
stanovisek. A konečně poslední důležitou funkcí médií je zábava. Média nás baví, vyplňují
náš volný čas a do značné míry ho organizují (Jirák & Köplová, 2009).
Všechny tyto funkce se promítají i v oblasti health communication. Média nás
informují o zdravotních problémech současné společnosti, čímž plní roli informativní. Mohou
nás aktivizovat k určitému chování nebo potvrzovat správnost našeho chování. Díky médiím
si člověk může vytvořit svůj názor na zdravotní problematiku a zaujmout k této otázce své
vlastní stanovisko. V neposlední řadě nás mohou média, a to i v oblasti health
communication, bavit.
Média představují platformu pro komunikaci nejrozličnějších zdravotních témat.
Výzkumy navíc ukazují, že mediální zdravotně-orientované obsahy mají vliv na změnu
chování recipientů (Snyder & Hamilton, 2002). Health communication tak ve své podstatě
vychází z teorie účinků médií (Glanz et al., 2008).
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Wakefield et al. (2010) konstatují, že masové mediální kampaně mohou přinést
pozitivní změny v chování související se zdravím společnosti. Jejich výsledky ukazují na
změnu chování v souvislosti s nižší mírou konzumace alkoholu, omezování kouření
a požívání drog, zvýšení PA či prevenci HIV. Podle autorů mnoho kampaní v masových
médiích usiluje o přímý vliv na jednotlivé příjemce vyvoláním kognitivní nebo emocionální
reakce. Tyto sdělení jsou proto určena k ovlivňování rozhodovacích procesů převážně na
individuální úrovni.
V odborné literatuře najdeme množství článků, které se vztahují k účinkům
mediálních kampaní na zlepšení zdraví. Díky médiím a mediálním kampaním se zlepšila
propagace pohybu mezi dětmi (Huhman et al., 2010) či se zvýšily pokusy kuřáků o ukončení
kouření (McAfee et al., 2013). Výsledky přitom nejsou geograficky omezené, neboť kampaně
mohou mít pozitivní vliv na podvědomí o zdravotních tématech i v rozdílných zemích, jak
ukazují výsledky z Turecka (Arikan et al., 2014), z Ghany (Boulay et al., 2008) nebo
z Austrálie (Pollard et al. 2008).
Neplatí ovšem, že mediální kampaň zaměřená na zdraví musí být bez výjimky
úspěšná, jak ukazují výsledky Hornika et al. (2008) z kampaně cílící na omezování kouření
mezi mladými lidmi. Negativně se k efektům médií staví rovněž Gobin et al. (2013), kteří
zkoumali vliv mediální kampaně na počet dobrovolných testů na chlamydii.
Nemusíme se však zaměřovat pouze na zdravotní kampaně, pokud chceme vyčíslit
efekt mediálních obsahů na změnu chování směrem ke zdravějšímu životnímu stylu. Podle
Fana (2008) se většina výzkumníků zabývá efekty mediálních a marketingových kampaní,
jelikož jsou časově ohraničené a poskytují možnost použít kontrolovaných experimentálních
metod (využívání experimentální a kontrolní skupiny). Autor však uvádí, že společnost je
v dnešní době bombardována nespočetným množstvím dalších zdravotních informací, které
nemusí mít svůj původ v cílených kampaních. Klasický příklad vidí ve zpravodajství.
Navrhuje proto využívat dlouhodobých pozorování a ideodynamické teorie. Pomocí
vyspělých statistických metod dochází k závěru, že sdělovací prostředky měly vliv na snížení
užívání kokainu mezi studenty vysoké školy z 6-7 % v roce 1985 na 1 % v roce 1991 (Fan
& Holway, 1994). Zprávy v médiích o nebezpečí AIDS a jeho přenosu pohlavním stykem
taktéž mohly podle Fana snížit rizikové sexuální chování mezi gay/bisexuálními muži ze 75
% až na 20-30 %. Autor však připouští, že toto snížení by mohlo být způsobeno obecným
poklesem nakažení virem HIV v polovině 80. let.
V health communication na masové úrovni nachází uplatnění celá řada teorií, které
známe z mediálních studií. Můžeme zde hovořit o teorii agenda setting, která vyjadřuje vztah
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mezi mediálními obsahy (tématy) a důležitostí, jakou společnost těmto tématům přisuzuje.
Jinými slovy agenda setting říká, že média nastavují důležitá témata ve společnosti (Finnegan
& Viswanath, 2002). Teorii agenda setting uplatníme zvláště při takovém výzkumu, ve
kterém se budeme ptát, jakou důležitost společnost přikládá zdravotním obsahům (kouření,
obezitě, pohlavním onemocněním atd.).
Podle Finnegana a Viswanatha (2002) se v health communication promítá i
kultivační teorie. Jejím autorem je George Gerbner, který se zaměřil na vnímání násilí
v televizi. Gerbner konstatuje, že silné vystavení televize u tzv. „těžkých“ diváků často vede k
tomu, aby jedinec přijímal svět vylíčený televizi jako skutečný (Gerbner, 1998). Čím více je
člověk vystavený televizi, tím více u něj panuje shoda mezi vnímáním reality a mýtickou
realitou vylíčenou v televizi (Hetsroni & Tukachinsky, 2006).
Obsahy health communication mohou být studovány s využitím teorie rámování –
framing (De Brún et al., 2013; Hilton et al., 2012; Saguy & Almeling, 2008). Rámování se
zabývá způsobem, jakým se informuje o rozličných tématech v médiích. Teorie vyjadřuje
myšlenku, že způsob, jakým je dané téma podáno (v jakém kontextu, se zaměřením na jedince
či skupinu apod.), se může odrazit v uvažování lidí nad tímto tématem. Ti pak nahlížejí na věc
z tohoto, médii nabídnutého, úhlu pohledu (Tabery, 2009).
Důležitým znakem health communication je, že se ve své podstatě jedná o
normativní teorii fungování médií. Normativní teorie podle McQuaila (2009) předepisují, jak
by se média měla chovat, jaká jsou očekávání na ně kladená. Normativní teorie vyrůstají
z obecnější sociální teorie a jsou výsledkem ideologie dané společnosti. Podle McQuaila
najdeme prvky normativní teorie hlavně v zákonech, nařízeních, etických kodexem a
v mediální politice. Health communication však v dnešní době taktéž disponuje poměrně
širokou škálou požadavků, které klade na média. Ty, které souvisejí s problematikou obezity,
zmiňuji v následující kapitole.

2.2.3 Health communication v oblasti obezity
V následující kapitole se zaměřím na health communication v oblasti obezity.
Z hlediska tématu práce zkoumám hlavně masovou komunikaci a nižší roviny komunikace
nezmiňuji.
Výzkum způsobu, jakým média uchopují téma obezity, je v současnosti běžný.
Autory můžeme rozdělit podle jejich výzkumného záměru. Některé texty se zaměřují na
kvantitativní výzkumy, přičemž zkoumají četnost výskytu zpráv o obezitě, způsoby rámování
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nebo rozdíly mezi jednotlivými médii. Jiné studie jdou dál a zajímají se o účinky, jaké mají
média na recipienty.
Značné množství studií ukazuje, že obezita se pro média stává čím dál častějším
tématem. Obezita dostává větší prostor v médiích v Kanadě (Roy et al., 2007), ve Velké
Británii (Hilton et al., 2012) nebo v USA (Lawrence, 2004).
Obr. č. 3 Vývoj počtu článků věnovaných obezitě ve VB

Zdroj: Hilton et al., 2012
Tento nárůst počtu zpráv o obezitě v médiích podle autorů odpovídá globálnímu růstu počtu
obézních lidí a reflektuje zvyšující snahu o nalezení kauzálních příčin a možných řešeních.
V tomto ohledu WHO přijala pevné stanovisko při varování o neblahých důsledcích obezity
pro globální zdraví. Zároveň podle WHO „již není přijatelné vinit z obezity jednotlivce“
(WHO, 2002)
Zájem výzkumníků se taktéž soustředí na rozdíly mezi médii, respektive jak je
obezita pojímána žánrově odlišnými médii. Výsledky Hilbertové a Rieda (2009) ukazují, že
celostátní seriózní deníky nabízejí nejkomplexnější a nejširší pokrytí obezity. Celostátní
noviny, stejně jako regionální noviny, obsahovaly taktéž méně nepravdivých informací než
bulvární noviny. Místní noviny poskytly nejvíce informací o léčbě obezity a společně
s celostátními novinami obsahovaly více informací o prevenci, než tomu bylo v případě
bulváru.
Překvapivě málo studií se věnuje výzkumu online zpravodajství a porovnání online
zpráv a tisku. Výjimkou mohou být studie Heuera et al. (2011), kteří zkoumali stigmatizování
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obézních lidí na fotografiích v online zpravodajství, nebo výzkum Yoo a Kima (2012), jejichž
zájmem byly videa na serveru YouTube. Autoři dochází k závěru, že obezita je tímto médiem
nejčastěji líčena jako výsledek nedostatku individuální disciplíny. Nová média, včetně
sociálních sítí či mobilních aplikací, přitom představují podle Duffyové a Thorsonové (2009)
často lepší platformu pro komunikaci obezity, než je tomu v případě klasických médií. Online
média jsou otevřenější, co se výběru témat týče, přeneseně tak poskytují větší šanci, že budou
zdravotně-orientované zprávy zveřejněny. Lepší zásah se dá také předpokládat u mladších lidí
a teenagerů, kteří opouštějí klasická média. Autoři však dodávají, že online média mívají větší
problém s faktickou správností informací o zdravotních tématech, což bývá v oblasti health
communication považováno za nežádoucí.
Nejčastěji se výzkumy zaměřují na způsoby rámování obezity. Obsahová analýza
Lawrencové (2004), která se zaměřila na americké noviny a televizi, dokazuje růst
v celkovém mediálním pokrytí obezity. Dále studie ukazuje posun v identifikaci příčin
obezity od individuálních ke zdůrazňování příčin systémových. Podle Lawrencové je tato
změna žádoucí a prospěšná. Výzkum by se podle Lawrencové měl zaměřit na způsob, jakým
média definují problém obezity, zda zmiňují kauzální příčiny a nabízejí doporučení a způsoby
řešení. Tyto normativní požadavky se odrážejí i v mém výzkumu.
Kim a Willis (2007) zkoumali rámování obezity v amerických novinách a televizi
mezi lety 1995-2005. Docházejí k závěrům, které naznačují určitý posun od individuálního
rámovaní, které viní z obezity převážně jednotlivce, k většímu zdůrazňovaní societální roviny.
Individuální rovina je však v médiích stále převažující. K podobným závěrům dochází i
Saguy a Almeling (2008), kteří se zaměřili na spojení obezity, médií a vědecké sféry. Jejich
studie ukázala, že jak věda, tak média, viní z obezity hlavně individuálního jedince, méně
zdůrazňují strukturální nebo genetické faktory. Individuální řešení jsou také nabízena častěji,
než řešení politická nebo biologická (medicínské zákroky apod.).
Jiný směr výzkumu nabízí De Brún et al. (2012). Centrem jejich zájmu se stal způsob
informování obezitě v souvislosti s genderem. Autoři tvrdí, že irská média vycházejí z tradiční
konstrukce mužskosti, která je v oblasti obezity spojena s nezájmem o otázky zdraví a diety.
Irští muži byli vylíčeni jako homogenní skupina, s konzistentně apatickými postoji k dietě a k
regulaci tělesné hmotnosti.
Množství odborných článků se věnuje dětské obezitě a jejímu zobrazování v
médiích. Podle výzkumu Bastiana (2011) média viní z dětské obezity hlavně jedince – rodiče.
V menší míře média zohledňují sociálně-strukturální příčiny a možnosti řešení. Podle
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Bastiana by se přitom mediální pracovníci měli soustředit na informování o obezitě právě z
tohoto systémového pohledu.
Ke srovnatelným výsledkům dochází Kalinová a Fungová (2012), které se zaměřily
na komparaci anglicky a španělsky psaných magazínů. Dochází ke zjištění, že oba druhy
médií nejvíce zmiňovaly problém obezity v souvislosti s chybami rodičů. Mnohem méně byla
obezita pojímána jako strukturální problém, na jehož řešení se musí vedle rodičů podílet i
představitelé státu a další subjekty.
Na základě výše zmíněných poznatků začínají vznikat první normativní texty, které
kladou požadavky na informování o obezitě. Zvláště důležitá role se v této souvislosti
přisuzuje masovým médiím. Hamřík (2015) navrhuje při tvorbě Strategie zdraví 2020 několik
intervencí v oblasti PA a obezity. Vedle vytváření lepších podmínek pro PA (cyklostezky,
pěší zóny, sportovní centra apod.) nebo navýšení hodin povinné tělesné výchovy na školách,
hovoří o „zařazení problematiky pohybové aktivity a aktivního životního stylu do systému
vzdělávání včetně zapojení médií.“
Textů vztahujícím se k problematice obezity v médiích a popisujícím požadavky na
média v této oblasti však do dnešního dne nevzniklo mnoho. Výjimkou může být dokument
zpracovaný Bonfiglioliovou (2007). Text vydalo Australské národní centrum pro obezitu a
nadváhu ve spolupráci s University of Sydney. Autorka v něm shrnuje dosavadní znalosti o
obezitě a jejím spojení s médii a specifikuje požadavky na novináře. Mezi ty řadí faktickou
správnost informací o obezitě, komunikování obezity ze systémového pohledu nebo důraz na
dětskou obezitu.

2.3 Fat studies
Z určitého hlediska se musíme ptát, zda by vůbec měla být obezita vnímána jako problém.
Existují názory, že by tomu tak být nemělo. Obor, razící myšlenku, že obezita je ve své
podstatě integrální součástí osobnosti a obézní jedinec by neměl být vystavován jakékoli
diskriminaci, nese název fat studies (Rothblum & Solovay, 2009).
Podle fat studies je v současnosti obezita pojímána z jednoho převládajícího modelu,
a je vnímána jako morální selhání, nemoc, je spojována s chamtivostí, leností či
nechutenstvím. Obézní lidé jsou považováni za bezcenné, ubohé a neschopné. V souhrnu
společnost vnímá obezitu jako problém, který je nutno okamžitě řešit (Cooper, 2010).
Fat studies do značné míry odmítají vědecká zjištění o rizicích obezity pro tělesné
zdraví. Stejně kriticky se staví k ekonomickým výdajům na léčbu obezity. Podle Wannové
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(2009, 9), jedné z nejvýraznějších osobností tohoto myšlenkového směru, jsou fat studies
„radikální disciplínou, která jde proti zažitým přesvědčením o zdravé hmotnosti.“
Kořeny fat studies nalezneme v 70. letech v USA, kdy v roce 1969 vzniká National
Association to Advance Fat Acceptance (NAAFA). Ta sebe samu definuje jako „neziskovou
a dobrovolnou organizaci, věnovanou ochraně práv a zlepšení kvality života obézních lidí.
NAAFA pracuje na odstranění diskriminace založené na velikosti těla a poskytuje obézním
lidem nástroje pro zlepšení jejich situace prostřednictvím advokacie, vzdělávání a
psychologické podpory“ (NAAFA, 2016)
Fat studies dlouho byly spíš individuálním výzkumným směrem, než etablovanou
vědeckou disciplínou. V posledních deseti letech se však setkáváme s rostoucím zájmem o
tuto disciplínu, který vyústil v samostatné předměty a semináře na některých vysokých
školách, převážně v USA.
Někteří autoři z oblasti fat studies se ve své vědecké činnosti zaměřují na
znázorňování obézních lidí v médiích. Giovanelliová a Ostertag (2009) zkoumali
znázorňování obézních ženských charakterů v některých amerických sitkomech. Z jejich
analýzy vyplývá, že obézní ženy byly ve vybraných seriálech podreprezentovány, a to jak
kvantitativně, tak kvalitativně. Pojem kvantitativně odkazuje na skutečnost, že ženy
s nadváhou tvoří více než 33 % všech dospělých žen ve Spojených státech, a přitom se obézní
postavy objevily pouze v 1,3 % sledovaného úseku. Kvalitativně pak podle autorů vyjadřuje
fakt, že tyto ženské postavy jsou v ději často ignorovány nebo považovány za sexuálně
neatraktivní.
Současná média podle fat studies diskriminují obézní, stigmatizují je jako neschopné
a vyžadují po nich extrémní formy sebekontroly. Navíc obézní jedince neustále konfrontují s
„ideálním typem,“ který je představován jako hubená žena nebo svalnatý muž. Tyto faktory
podle některých autorů mohou vést k nadměrnému psychickému tlaku nebo poruchám
v příjmu potravy (tedy až k anorexii nebo bulimii). Obézní lidé by měli být médii vnímáni
jako rovnocenní, obezita by neměla být představována jako „epidemie.“ Dále by se měla
zvýšit reprezentace obézních tak, aby reflektovala zastoupení obézních jedinců ve společnosti
(Wann, 2009).
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3 CÍLE
Cílem práce je v souvislosti s informováním o obezitě zhodnotit, jak česká média plní
specifickou roli spojenou se šířením zdravotně-orientovaných zpráv. Formulování cíle
výzkumu vychází z konceptu health communication, který médiím přisuzuje důležitou roli při
definování zdravotních problémů společnosti a klade na ně požadavek na spoluúčast při jejich
řešení.
Doposud byla tomuto konceptu v rámci českých mediálních studií věnována
minimální pozornost. Práce tak musí v prvé řadě kvantitativně určit, jak se komunikování
zdravotně-orientovaných obsahů měnilo v průběhu let a jak ke komunikaci obezity přistupují
jednotlivá česká média. Následně je možno provést analýzu, která má za cíl určit, zda vůbec
považují média obezitu za problém, zda o ní informují fakticky správně, jaké jsou podle médií
příčiny vzniku obezity, jaká v médiích nacházíme řešení a o obezitě které věkové skupiny je
informováno nejčastěji.

3.1 Výzkumné otázky
VO1: Zvyšuje se míra informování o obezitě v českých médiích?
Závěry zahraničních studií ukazují na zvyšující se prostor věnovaný tématu obezity. Obezita
se stává častějším tématem pro média v Kanadě (Roya et al., 2007), ve Velké Británii (Hilton
et al., 2012) nebo v USA (Lawrence, 2004).
Zvyšující se počet článků věnovaný tématu obezity poukazuje na větší důležitost
zdravotně orientovaného obsahu (Thompson, 2014). Pro posouzení, zda se zvyšuje prostor
věnovaný tématu obezity, budu vycházet z počtu článků (intenzita informování) a z rozsahu
článků ve znacích (hloubka informování).
VO2: Liší se míra informování o obezitě mezi jednotlivými médii?
Výzkumnou otázku týkající se typu média zařazuji, abych zjistil, nakolik jsou česká média
v otázce informování o obezitě odlišná od médií zahraničních. Závěry zahraničních studií
ukazují, že seriózní média informují o tématu obezity ve větší míře, než média bulvární
(Hilbert & Ried, 2009; Hilton et al., 2012). Za bulvární média v tomto případě považuji, ve
shodě se Šmídem (2008), deník Blesk a server blesk.cz, za seriózní média pak Mladou Frontu
DNES, Hospodářské noviny a Právo, respektive iDnes.cz, iHned.cz a novinky.cz.
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Zahraniční výzkumy dále prokazují, že internetová média jsou otevřenější, co se
výběru témat týče, přeneseně tak poskytují větší šanci, že budou zdravotně-orientované
zprávy zveřejněny (Dufy & Thorson, 2009).
VO3: Považují média obezitu za problém?
Důležitým faktem zůstává, zda vůbec považují média obezitu za problém. Koncept „fat
studies“ přináší myšlenku, že tuk je integrální součástí naší osobnosti a obezita by tak neměla
být námi samými ani médii považována za problém (Wann, 2009). Oproti tomu „health
communication“ považuje obezitu za jeden z největších problémů současné společnosti a na
média klade požadavek na spoluúčast při jeho řešení.
Články budou kódovány podle toho, zda se v textu objeví slovo „obezita“ ve spojení
se slovem „problém“ nebo pokud budou zmíněna jakákoli zdravotní rizika spojená s obezitou.
Při tomto kódování vycházím z práce Holmesové et al. (2009).
VO4: Informují média o obezitě v souvislosti s počtem obézních jedinců fakticky
správně?
Koncept health communication ve spojení s informováním o obezitě předpokládá, že média
budou přinášet fakticky správné informace (Bonfiglioli, 2012). Kvantitativní analýza
obsažená v této práci zahrnuje články vydané v letech 2005, 2008, 2010, 2013 a 2015. Ty
byly vybrány záměrně, neboť v též letech byly publikovány výsledky výzkumu obezity pro
Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Články, které obsahují informaci o procentech obézních
jedinců, jsem proto schopen porovnat s reálným stavem a odpovědět, zda je informace
v článku fakticky správná.
VO5: Jaké jsou podle vybraných médií příčiny vzniku obezity?
Identifikování příčin, které vedou k obezitě, se jeví jako zásadní. Avšak z důvodu jejich
velkého počtu jsem nucen dopustit se výrazného zjednodušení a rozdělit možné příčiny na
genetické, individuální a systémové. Při tom vycházím ze studie Hiltonové et al. (2012).
Autoři docházejí k závěru, že obezita by měla být v médiích komunikována ze systémového
pohledu, který neobviňuje z obezity pouze jedince, ale zdůrazňuje i vlivy celospolečenské –
např. reklamu, dopravu, vliv moderních technologií apod.
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VO6: Jaká řešení problému obezity média přinášejí?
Koncept health communication předpokládá, že média budou svému publiku předkládat
relevantní možnosti řešení obezity a budou tímto společnost do určité míry vzdělávat a
kultivovat (Parker & Thorson, 2009).
Znovu vycházím ze studie Hiltonové et al. (2012), kteří rozlišují řešení medicínská,
individuální a systémová. Systémový přístup k řešení obezity podle Hiltonové i Lawrencové
(2004) mobilizuje mediální publikum k aktivnímu řešení obezity, a stejně tak vybízí k veřejné
diskuzi na toto téma. Je proto vnímán jako nejvhodnější.
VO7: O obezitě které věkové skupiny média informují nejčastěji?
Poměrně důležitou otázkou zůstává, zda by se média měla zaměřovat na obezitu určité
skupiny populace více, než některé jiné. V rovině teorie nalezneme názory, že by se v médiích
mělo zvláště dbát na komunikování obezity u dětí (Bonfiglioli, 2012; Hilton et al., 2012;
Kalin & Fung, 2013). Děti podle těchto názorů nejsou schopny kriticky hodnotit kvalitu jídla
a jsou více ovlivnitelné reklamou. Rozhodujícím se tak stává edukace rodičů, kteří rozhodují
o stravě a pohybovém režimu svých dětí. A tato edukace může probíhat právě skrz média.
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4 METODIKA
4.1 Výzkumná metoda
Jelikož práce zkoumá zprávy věnované obezitě v rámci dlouhého časového úseku, rozhodl
jsem se aplikovat kvantitativní obsahovou analýzu. Tu Scherer (1998, 30) definuje jako
„kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a intersubjektivně ověřitelný popis
komunikačních obsahů, vycházející z vědecky podloženého kladení otázek.“ Kvantitativní
obsahová analýza je vysoce strukturovaný a selektivní proces. Při jejím použití se mediální
obsahy zkoumají s ohledem na několik předem definovaných znaků, díky čemuž je možné ji
bez větších komplikací zopakovat i jiným výzkumníkem. Metoda nám umožňuje zkoumat
velké množství textů (či jiných obsahů) a výsledky podrobit statistické analýze. Výstupy jsou
většinou grafy, tabulky nebo číselné grafy (Trampota & Vojtěchovská, 2010).
Kvantitativní obsahová analýza má přesně stanovený postup a je tvořena těmito
kroky (Trampota & Vojtěchovská, 2010):
1. formulace výzkumné otázky nebo hypotézy,
2. definice výběrového souboru,
3. výběr patřičného vzorku z populace,
4. výběr a definice jednotky měření,
5. konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány,
6. vystavení systému kvantifikace,
7. trénink kódovačů a provedení pilotního výzkumu,
8. kódování obsahů,
9. analýza shromážděných dat,
10. definice závěrů.
Obsahová analýza je v principu jednoduchá a snadno reprodukovatelná metoda, přitom si
udržuje systematičnost a při správném postupu výzkumníků i objektivnost. Má široké
spektrum uplatnění a lze ji aplikovat i tam, kde není možné využít kvalitativních postupů.
Bývá kritizována pro svoji popisnost a někteří kritici jí vytýkají skutečnost, že sice
dokáže nabídnout tvrdá data, nikoli ale vysvětlení, proč tomu tak je. Podle Dvořákové (2010)
však mohou být i v kvantitativních výzkumech obsaženy prvky kvalitativních metod, čímž lze
nevýhody této metody do určité míry eliminovat.
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Jsem si vědom redukce, ke které kvůli použité metodě dochází. Nicméně vzhledem
k tomu, že obezita v médiích zatím nebyla uspokojivě v českém prostředí zkoumána, jsem
ochoten toto omezení akceptovat. Rozhodující pro mé účely byla schopnost kvantitativní
obsahové analýzy vytvořit základní obraz daného fenoménu a jeho vývoje v čase. Důležitým
benefit kvantitativní obsahové analýzy pro mě taktéž představuje možnost komparace
jednotlivých médií. Na závěr je nutno dodat, že díky použité metodě bude moct být práce
využita v dalších výzkumech.

4.2 Výzkumný vzorek
Do analýzy byla zahrnuta hlavní tištěná a online média v české republice. Zkoumal jsem jak
seriózní (MF Dnes, Hospodářské noviny a Právo), tak bulvární (Blesk) média. Online média
v analýze zastupují zpravodajské servery odpovídající tištěným verzím vybraných médií, tedy
iDnes.cz, iHned.cz, Novinky.cz a Blesk.cz. Výzkumný vzorek je tvořen všemi články ve
vybraném roce (2005, 2008, 2010, 2013 a 2015), které mají obezitu jako hlavní téma.
Sledované období bylo stanoveno od 1. ledna do konce roku. Roky jsou vybrány záměrně –
jednak aby byl patrný vývoj v čase a jednak protože byly v daných letech publikovány
výsledky průzkumu VZP a společnosti STEM/MARK zkoumající počet obézních jedinců.
Celkem bylo do analýzy zahrnuto 988 článků. Články byly vyhledány pomocí online
monitorovacího programu Newton Media Monitoring, který monitoruje hlavní česká média i
široké spektrum dalších zdrojů. K vyhledání článků bylo do programu zadáno klíčové slovo
„obezita“. To vedlo k nalezení množství článků, které nebyly z hlediska výzkumného záměru
relevantní. Bylo proto nutné provést redukci (z 1974 na 988). Data byla zaznamenána
v programu Microsoft Excel a následně analyzována ve statistickém programu SPSS.

4.2.1 Charakteristika vybraných médií
Jelikož obezita a ochota zapojit se do intervenčních programů souvisí s ekonomickým a
sociálním statusem, zařazuji charakteristiku vybraných médií. Vybraná média mají svá
publika, která se liší politickou orientací, příjmem nebo věkem. Výzkum článků o obezitě by
měl toto předpokládané publikum brát v potaz.
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MF Dnes a iDnes.cz
MF Dnes je druhý nejprodávanější celostátní deník v ČR (po deníku Blesk). Spadá pod
německé vydavatelství MAFRA a prezentuje se jako „nejčtenější seriózní deník poskytující
kompletní zpravodajství z České republiky i světa, z politiky, ekonomiky, kultury a sportu …
systematicky se věnuje odhalování nepravostí … a poskytuje velké ekonomické zpravodajství
a servis pro čtenáře“ (Mafra, 2016). Podle Unie vydavatelů (2015) je průměrná čtenost MF
Dnes 636 000, prodaný náklad je pak 151 961.
Deník MF Dnes je vnímán jako středopravicový konzervativní deník. Čtenáři se
vyznávají spíše pravicovým politickým směřováním. Po Hospodářských novinách má MF
Dnes druhé největší zastoupení čtenářů, kteří se řadí napravo od středu a rovněž druhý
nejvyšší podíl čtenářů s výrazně pravicovým přesvědčením (Šmíd, 2008).
Server iDnes.cz vznikl v roce 1998 a je nejnavštěvovanějším čistě zpravodajským
webem. Měsíčně navštíví iDnes.cz 4 303 189 uživatelů (NetMonitor, 2016). Polovinu všech
čtenářů tvoří lidé ve věku 20-39 let. Každý čtvrtý čtenář má vysokoškolské vzdělání. Třetina
čtenářů patří do skupiny s čistým měsíčním příjmem domácnosti 30 tis. Kč a vyšším.

Právo a Novinky.cz
Právo je třetím nejprodávanějším deníkem v České republice, je průměrná čtenost činí
303 000 a náklad 88 038 (Unie vydavatelů, 2015). Je nástupcem bývalého komunistického
deníku Rudé právo. Vydavatelem je Borgis, a.s.
Profiluje se jako „deník zaměřený na seriózní a kvalitní zpravodajství z domova i
zahraničí, z oblasti ekonomiky, zdravotnictví školství či sportu. Deník Právo nabízí kromě
rozsáhlého přehledu událostí také fundované komentáře a analýz, reportáže a informace
z regionů“ (Právo, 2016).
Téměř polovina čtenářů Práva a jeho suplementů je ve věku 45-65 let. Jedná se o
čtenáře, kteří jsou středního nebo vyššího věku, jsou zaopatření a mají vlastní bydlení,
samostatné děti a tedy dostatek volných finančních prostředků (Právo, 2016). Podle
informací, které deník uvádí v nabídce inzerce, jsou jeho čtenáři nadprůměrně vzdělaní. Šmíd
(2008) řadí Právo a jeho čtenáře nalevo od politického středu.
Novinky.cz jsou druhým nejnavštěvovanějším zpravodajským webem v České
republice. Počet reálných uživatelů za měsíc je 4 216 799. Novinky.cz nejvíce čtou lidé mezi
35-44 lety. Největší čtenářskou skupinou jsou lidé s maturitou a vyučení bez maturity
(NetMonitor, 2016)
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Hospodářské noviny a iHned.cz
Hospodářské noviny (HN) jsou nejvíce pravicově orientovaným deníkem. Dávají největší
prostor ekonomickým a byznysovým informacím, což se projevuje i na složení čtenářské
obce. Tu tvoří ze 38 % čtenáři s vysokoškolským vzděláním, 48 % čtenářů pak žije v
domácnostech s nejvyšší životní úrovní podle klasifikace AB. HN jsou oblíbené mezi řídícími
pracovníky nebo mezi finančními, obchodními či personálními řediteli (Economia, 2016).
Průměrná čtenost činí 152 000 čtenářů, prodaný náklad je 32 112 (Unie vydavatelů,
2016). Jako jediný ze zkoumaných deníků neobsahují HN sportovní rubriku. HN spadají pod
vydavatelství Economia.
Server iHned.cz podle svých slov poskytuje nejlepší ekonomické zpravodajství na
českém internetu. Počet reálných uživatelů za měsíc je 773 627. Ihned.cz neposkytuje veškeré
články zdarma, některé jsou přístupné pouze pro předplatitele. 56 % čtenářů je ve věku 25-54
let. Nadprůměrně jsou zastoupeni mladí lidé ve věku 15-24 let, tvoří 18 %. 26 % uživatelů má
vysokoškolské vzdělání, 10 % vyšší odborné nebo bakalářské. Středoškoláci s maturitou tvoří
40 % návštěvníků serveru. 30 % uživatelů disponuje čistými příjmy domácnosti nad 35 000
Kč a preferuje středo-pravou politickou orientaci (Economia, 2016).

Blesk a Blesk.cz
Blesk je nejčtenějším deníkem na území České republiky. Šmíd (2008) ho označuje za
bulvární. Při jeho vzniku mu byl předlohou švýcarský Blick a Německý Bild. „Noviny
přinášejí přehledné aktuální zpravodajství, zajímavosti a senzace z domova i ze světa,
doplněné řadou fotografií a přehlednou infografikou. Velký důraz Blesk klade na obsáhlá
servisní témata s praktickými radami a doporučeními“ (CNC, 2016).
Bez Nedělního Blesku je čtenost deníku 1 032 000 a prodaný náklad 241 855 (Unie
vydavatelů, 2016). Z výzkumu Frantové (2013) vyplývá, že čtenáři volí deník Blesk, neboť
jim krom běžného zpravodajství dokáže přinést i odlehčené informace a zprávy o celebritách.
Čtenáři díky němu získávají základní přehled o oblasti politiky, sportu i celebrit. A právě
tento obecný přehled je pro ně klíčový.
Blesk.cz měsíčně navštíví 1 989 703 reálných uživatelů (NetMonitor, 2016).
Blesk.cz je široký portál disponující rubrikami různého zaměření. Provozovatelem portálu
Blesk.cz a deníku Blesk je společnost Czech News Center a.s.
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4.3 Jednotka analýzy
Základní jednotkou kvantitativní analýzy byl článek mající obezitu jako hlavní téma. V rámci
jednotlivých článků jsem zjišťoval krom základních popisných proměnných (datum, médium,
rozsah článku) proměnou „problém“, referující k tomu, zda vůbec média považují obezitu za
problém. Články byly kódovány podle pravidla, zda se v nich objevilo slovo „obezita“
společně se slovem „problém“, nebo pokud byla zmíněna zdravotní, estetická, ekonomická
nebo jiná rizika obezity. Další sledovanou proměnou byla „faktická správnost“, která je podle
health communication žádoucí až nezbytná. Články obsahující informaci o počtu obézních
jsem porovnal s informacemi z longitudinálního průzkumu VZP a STEM/MARK, který v této
souvislosti považuji za důvěryhodný zdroj informací. Možností, jak ověřit faktickou správnost
informování o obezitě, je pochopitelně více. Sledovat můžeme definici obezity (správný údaj
BMI nebo jiného indexu), můžeme ověřovat procentní údaj obézních v jiných zemích nebo
kriticky hodnotit nabízené formy řešení. Pro účely této práce však jako dostačující postačilo
ověření údaje o procentu obézních v České republice.
Proměnnou „příčiny“, jsem rozdělil na individuální (behaviorální), genetické
(vrozené) a systémové (strukturální), přičemž jsem sledoval zvláště míru, do jaké média
zmiňují systémové příčiny. Obdobně jsem postupoval u proměnné „řešení“, u které health
communication doporučuje zdůrazňování systémových postupů (vedle individuálních a
medicínských). Poslední proměnnou tvoří „věková kategorie.“ Média by měla ve větší míře
zdůrazňovat dětskou obezitu, proto jsem sledoval poměr zpráv o obezitě dětí/dospělých.
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5 VÝSLEDKY
Z výsledků analýzy není zřejmé, že by se od roku 2005 pravidelně zvyšoval počet článků o
obezitě. Nejvíce článků vyšlo v roce 2008, poté sledujeme propad vrcholící v roce 2013, kdy
zaznamenáváme nejmenší počet článků, a to napříč všemi sledovanými médii. Bohužel
nevíme důvod, který vedl k tak razantnímu snížení. V roce 2015 se počet článků znovu
navýšil, můžeme proto usuzovat, že se obezita pro média opět stává důležitějším tématem.
Graf č. 1: Celkový vývoj počtu článků o obezitě

Nejvíce článků vyšlo v Mladé Frontě Dnes, celkem 294. U Mladé Fronty Dnes přitom po roce
2010 sledujeme výrazný propad v počtu článků. V roce 2005, 2008 a 2010 byla vždy Mladá
Fronta médiem s nejvyšším počtem článků o obezitě, v roce 2013 je ze sledovaných médií na
čtvrtém a v roce 2015 na třetím místě. U ostatních médií podobný propad nezaznamenáváme.
Po Mladé Frontě zveřejnil nejvíce článků o obezitě server novinky.cz (206), následovaný
serverem blesk.cz (174).
Nejméně se tématu obezity věnoval server iHned.cz, který uveřejnil 43 článků.
Důvodem je nejspíše jeho zaměření na byznysové a ekonomické informace, obezita tak
dostává minimum prostoru. Poněkud překvapivě zveřejnil pouhých 45 článků server iDnes.cz,
což je výrazně méně, než v případě jeho tištěné obdoby – Mladé Fronty Dnes. Je však
pravděpodobné, že iDnes.cz uveřejňuje většinu článků na téma obezity na svém tematickém
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serveru ona.dnes.cz a pouze malé procento článků z tohoto webu se dostane na hlavní stránku
iDnesu, která byla předmětem analýzy. U serveru ona.dnes.cz se taktéž můžeme domnívat, že
by zprávy měly výrazně jednostranné genderové zaměření.
Graf č. 2: Počet článků o obezitě v jednotlivých médiích

Zatímco v letech 2005-2013 bylo nejvíce článků uveřejněno v některém ze seriózních médií,
v roce 2015 se situace mění. Nejvíce článků vychází na internetovém serveru blesk.cz. Je to
vůbec poprvé, kdy bulvární médium přináší nejvíce článků věnovaným obezitě. U blesku.cz
vidíme taktéž významný vývoj – zatímco v roce 2005 patřil k médiím s nejmenším počtem
relevantních článků, od roku 2008 se začíná dostávat do popředí. Tento vývoj graduje právě
v roce 2015, kdy přináší článků vůbec nejvíc.
Celkově se obezita častěji objevovala na stránkách tištěných médií než na
internetových zpravodajských portálech. Tato skutečnost neodpovídá hypotéze, že online
média budou otevřenější, co se výběru témat týče, a budou tak poskytovat lepší platformu pro
zveřejnění zdravotně-orientovaných obsahů.
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Graf č. 3: Srovnání tištěných a online médií

Pro komplexní zhodnocení informování o obezitě musíme vzít v potaz i rozsah článků. Při
analýze jsem vycházel z rozsahu článků ve znacích (nadpis článku do rozsahu není
započítán). Zprávy jsem rozdělil na krátké (0-1000 znaků včetně mezer), středně krátké
(1001-2000 znaků), středně dlouhé (2001-3000) a dlouhé (3000 a více znaků). Z výsledků
vyplývá, že rozsah článků, ukazující na hloubku zájmu médií o téma obezity, se nijak výrazně
ve sledovaném časovém úseku nezměnil.
Nejčastěji jsou zprávy mající obezitu jako hlavní téma středně dlouhé nebo dlouhé.
Jak již bylo zmíněno výše, v roce 2013 sledujeme poměrně výrazný propad v celkovém počtu
článků o obezitě. Vzhledem k tomu je zvýšení průměrné délky článku oproti roku 2010
pozitivní. Lidé si tak mohli přečíst o obezitě méně často, na druhou stranu pokud už média o
obezitě psala, jednalo se s větší pravděpodobností o dlouhou nebo středně dlouhou zprávu.
Takové typy zpráv umožňují širší informování o tématu, umožňují jít do hloubky a v oblasti
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health communication nabízejí větší možnost pro zmínění léčby či nápravy. Od roku 2010 se
navíc zvyšuje počet těchto dlouhých zpráv.
Ve sledovaném období bylo minimum zpráv krátkých, menší zastoupení měly taktéž
zprávy středně krátké.

Tabulka č. 1: Rozsah článků v jednotlivých rocích
Rok
2005

rozsah

2008

Total

2010

2013

2015

0-1000

10,8%

4,7%

11,2%

7,6%

6,7%

8,1%

1001-2000

24,5%

23,6%

25,0%

11,0%

9,1%

19,1%

2001-3000

27,0%

39,1%

39,3%

41,4%

34,4%

36,0%

3001 a více

37,7%

32,6%

24,5%

40,0%

49,8%

36,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

U jednotlivých médií se délka článků liší, ač nikterak významně. Delší články častěji vydávají
seriózní média – Mladá Fronta, Hospodářské noviny jejich sesterské servery iDnes.cz a
iHned.cz. Středně krátké zprávy vydává ve velké míře server novinky.cz. Rozsahově podobné
zprávy zveřejňuje často i Blesk, respektive Blesk.cz. Relativně nejvíce velmi krátkých zpráv
otiskl deník Právo, u něhož jsou zprávy v podstatě rovnoměrně rozloženy od krátkých až po
dlouhé.
Tabulka č. 2: Rozsah článků v závislosti na médiu

Medium
MF

Právo

Dnes
0-1000

Hospodářské

Blesk

Total

iDnes.cz

noviny

novinky.c

iHned.cz

blesk.cz

1,9%

2,3%

2,3%

8,1%

z

9,2%

24,3%

14,5%

16,1%

1001-2000

16,7%

22,4%

24,2%

7,1%

13,3%

25,2%

16,3%

18,4%

19,1%

2001-3000

32,7%

26,2%

19,4%

46,4%

40,0%

40,8%

37,2%

43,1%

36,0%

3001 a více

41,5%

27,1%

41,9%

30,4%

46,7%

32,0%

44,2%

36,2%

36,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

rozsah

Total

100,0% 100,0%

Důležitým předmětem analýzy byl fakt, zda vůbec považují česká média obezitu za problém.
V této souvislosti musíme říct, že obezita je českými jako problém vnímána. V naprosté
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většině články dávaly obezitu do souvislosti s nějakým rizikem – zdravotním (vysoký tlak,
problémy s klouby, cukrovka atd.), estetickým, ekonomickým nebo psychologickým.
V článcích se také často vyskytuje slovo „obezita“ společně se slovem „problém“. Na
skutečnost, že média považují obezitu za problém, taktéž můžeme usuzovat z množství diet a
návodů na hubnutí, které se v médiích objevují.
Tyto skutečnosti odpovídají požadavkům, které na média v souvislosti s obezitou
klade health communication (Lawrence, 2004). Zároveň můžeme konstatovat, že česká média
nefungují tak, jak by měly podle fat studies. Fat studies tvrdí, že by obezita neměla být
vnímána jako problém, jelikož jsou pak obézní lidé neprávem diskriminováni (Wann, 2009).
Média by se měla snažit o zrovnoprávnění obézních lidí a neměla by je vystavovat
neúměrnému stresu. Ovšem vzhledem k tomu, že velká část článků o obezitě obsahuje
způsoby řešení obezity (různé diety, informace o cvičení apod.), můžeme prohlásit, že česká
média fungují více podle principů health communication, než podle fat studies.
Graf č. 4: Obezita jako problém
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Média
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obezitu

za

problém
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všechna,

relativně

nejvíce

článků

nepojednávajících o obezitě jako o problému vyšlo v deníku Právo. U dvou médií – u
Hospodářských novin a iDnes.cz, vnímalo obezitu jako problém celých 100 % článků. Na
základě těchto zjištění můžeme říci, že všechna sledovaná média považují obezitu za problém
a nezaznamenáváme signifikantní rozdíly mezi seriózním a bulvárním zpravodajstvím.
Jak jsem již uvedl, obezitu nepovažovalo za problém pouze minimum zpráv. Ty
často obsahovaly výroky popírající negativní vliv obezity na lidské zdraví. Občas se také
objeví zpráva o módě obézních.
Z hlediska vývoje v čase nezaznamenáváme výrazné změny. Obezita je vnímána
jako problém dlouhodobě a dá se očekávat, že podobný vývoj bude mít zpravodajství i
v následujících letech.
Tabulka č. 3: Obezita jako problém – srovnání jednotlivých médií

medium
MF

Právo

Dnes

Hospodářské

Blesk

Total

iDnes.cz

noviny

novinky.c

iHned.cz

blesk.cz

94,7%

95,3%

94,8%

95,5%

5,3%

4,7%

5,2%

4,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

z

Ano

96,9%

91,6%

98,4%

94,6%

Ne

3,1%

8,4%

1,6%

5,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

problem
Total

100,0%

Důležitým znakem zpravodajství o obezitě by měla být podle health communication faktická
správnost. Její ověření je však značně problematické. Faktickou správnost zpráv můžeme
ověřovat na základě rozličných indikátorů – podle správného definování obezity podle
zvoleného indexu (BMI; WHP – Waist Hip Ratio, neboli poměr pasu a boků; procentuální
zastoupení jednotlivých tělesných komponent atd.), podle kritického hodnocení nabízených
řešení nebo podle ověření správnosti údaje o počtech obézních jedinců. Já jsem ve své analýze
vycházel právě z poslední možnosti. Článek, který obsahoval informaci o počtu (procentu)
obézních jedinců, jsem porovnal s výsledky výzkumu VZP a STEM/MARK. Na základě toho
jsem byl schopen určit jeho faktickou správnost v souvislosti s informováním o míře obezity
ve společnosti.
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Graf č. 5: Faktická správnost informování o počtu obézních jedinců

Výsledky ukazují, že většina z článků neobsahovala informaci o počtu obézních. Health
communication bohužel neříká, zda by měla většina článků tyto informace obsahovat či
nikoli. Jediným normativním požadavkem zůstává samotná faktická správnost. Tedy pokud je
informace uvedena, měla by být správně.
To se v rámci sledovaných článků dařilo. Informace obsažené v textu byly s větší
pravděpodobností fakticky správné. Média tak v souvislosti s počty obézních lidí nepodávají
zkreslující informace.
Mírně rozdílnou úroveň faktické správnosti nacházíme mezi seriózními a bulvárními
médii. Nejvíce fakticky nepřesných informací o počtu obézních obsahoval deník Blesk a
blesk.cz. Naopak nejlépe si v tomto směru vedou Hospodářské noviny a iDnes.cz. U ostatních
médií se nepřesné informace vyskytují, nejsou však příliš časté.
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Tabulka č. 4: Srovnání faktické správnosti informace o počtu obézních lidí

medium
MF Dnes

Právo

Hospodářské

Blesk

Total
iDnes.cz

novinky.cz

iHned.cz

blesk.cz

17,8%

14,1%

16,3%

2,9%

13,8%

2,9%

4,7%

6,3%

3,4%

noviny
Správné
spravnost

14,3%

20,6%

Nesprávné

1,0%

3,7%

Neobsahuje

84,7%

75,7%

71,0%

76,8%

82,2%

83,0%

79,1%

90,8%

82,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

29,0%

8,9%
14,3%

Health communication klade na média požadavek informování o příčinách obezity. Ač je z
(pato)fyziologického hlediska příčina obezity jasná – převažující energetický příjem nad
energetickým výdejem, můžeme ji přisuzovat i jiným faktorům. Ve své analýze jsem
postupoval podle metodiky Hiltonové (2012), která rozděluje možné příčiny obezity na
individuální (behaviorální), systémové (strukturální) a genetické (vrozené). Individuální
příčiny zahrnují chování a rozhodování jedince. Řadíme sem nezdravou stravu, přejídání nebo
nedostatek pohybu. Obezita je vnímána jako důsledek konání individuálního jedince a často
je chápána jako jeho morální selhání. Za obezitu je si tak zodpovědný každý sám za sebe.
Podle health communication není tento způsob komunikování příčin obezity nejvhodnější,
neboť lidé jsou často vykreslováni jako neschopní a slabí. Česká média však ve velké míře
zmiňují právě tyto příčiny – celých 42 % článků obsahovalo odkaz na tento typ.
Z hlediska upozorňování na příčiny obezity se jako nejvhodnější jeví zdůrazňování
systémových příčin. V takovém případě by média měla pojednávat o širších souvislostech
obezity, jako je například vliv reklamy, ekonomické situace nebo nedostatku míst pro trávení
aktivního volného času. Informování o systémových příčinách je důležité ze dvou důvodů.
Jednak tento způsob informování o příčinách dostatečně aktivizuje publikum k řešení obezity,
a jednak produkuje veřejnou debatu o obezitě (Lawrence, 2004). O systémových příčinách se
však zmiňovalo pouze 12 % článků.
Z hlediska úspěšného řešení obezity je nejméně vhodné informování o genetických
příčinách. Ty obezitu sice ovlivňují, jejich zdůrazňování v médiích je však považováno za
nežádoucí. Může totiž vést k alibismu, kdy si lidé řeknou, že obezita záleží na vrozených
dispozicích a odstupují následně od aktivního řešení. Tyto příčiny se objevily ve čtyřech
procentech článků.
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Stejné procento článků obsahovalo kombinaci dvou výše zmíněných příčin.
Nejčastěji byly současně zmíněny individuální a systémové příčiny, v menší míře byly
společně s nějakou další příčinou zmíněny genetické příčiny.
Požadavek health communication na informování o příčinách obezity je logický – lidé
se dozví, co je důvodem jejich zdravotních problémů a mohou se následně těmto rizikovým
faktorů do určité míry vyhýbat. Proto by se informace o příčinách obezity měla objevovat ve
většině článků. Výsledky však ukazují, že celých 37 % zpráv neobsahovalo jakoukoli zmínku
o příčinách obezity.
Graf č. 6: Informování o příčinách obezity
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Individuální faktory byly nejvíce zmiňovanými příčinami obezity po celé sledované období.
Mezi lety 2008 a 2013 sice sledujeme propad, ten však není kompenzován navýšením zmínek
o systémových příčinách. Genetické příčiny byly zmiňovány po celé sledované období
nejméně.
Graf č. 7: Vývoj informování o příčinách obezity

Informování o příčinách se liší i mezi jednotlivými médii. U většiny z nich převládá
zdůrazňování individuálních příčin. Systémové příčiny jsou zastoupeny méně. Tato absence je
typická pro všechna média s výjimkou serveru iDnes.cz, který jako jediný zmiňoval
systémové příčiny častěji než individuální.
Nezájem o systémové příčiny je patrný obzvláště u Blesku, respektive u serveru
blesk.cz. Obě bulvární média nejčastěji vykreslují obezitu jako důsledek behaviorálních
faktorů. Oproti ostatním médiím navíc častěji přináší zprávy o monstrózně obézních. Blesk.cz
byl také jedním ze dvou médií (společně s iHned.cz), u kterých největší část článků
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neobsahovala zmínku o příčině obezity. Dá se proto usuzovat, že bulvární média se příliš
nezajímají o samotnou příčinu obezity a důležitější jsou pro ně jiné atributy – fantastičnost,
výjimečnost, možná dokonce nechutenství.
Tabulka č. 5: Definování příčin obezity v jednotlivých médiích
medium
MF

Právo

Dnes

Blesk

iDnes.cz

noviny

novinky.c

iHned.cz

blesk.cz

z

Individuální

43,2%

40,2%

40,3%

55,4%

26,7%

45,1%

23,3%

42,5%

42,0%

Systémové

17,7%

12,1%

19,4%

7,1%

37,8%

4,9%

9,3%

4,6%

12,2%

2,4%

4,7%

8,1%

1,8%

2,2%

6,3%

4,6%

4,1%

Kombinace

5,8%

7,5%

6,5%

1,8%

2,2%

2,9%

2,3%

4,0%

4,6%

Neobsahuje

31,0%

35,5%

25,8%

33,9%

31,1%

40,8%

65,1%

44,3%

37,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

pricina Genetické

Total

Hospodářské

Total

Genetické příčiny obezity jsou v českých médiích zmiňovány minimálně. Relativně nejvíce o
nich informuje server novinky.cz, nicméně i v jeho případě se v rámci celkového objemu
zpráv jedná o menší část. Můžeme proto konstatovat, že žádné ze sledovaných médií příliš
genetické vlivy nezdůrazňuje a místo toho přináší jiné důvody obezity.
U některých médií vidíme velké zastoupení zpráv, které neobsahují jakoukoli
informaci o příčinách obezity. Krom již zmíněného serveru blesk.cz je nutné uvést deník
Právo, novinky.cz a iHned.cz. U Práva je tento fakt zřejmě dán relativně kratším rozsahem
zpráv. Ty tak nejsou schopny pojmout veškerou problematiku obezity, včetně jejích příčin. U
serveru iHned.cz můžeme vycházet z jeho zaměření. Ve větší míře než ostatní média dává
obezitu do širších ekonomicko-politických souvislostí a tudíž jeho zpravodajství neobsahuje
tolik zmínek o samotných příčinách obezity.
Důležitou součástí zpravodajství o obezitě by mělo informování o řešeních obezity.
Stejně jako v případě příčin health communication doporučuje zdůrazňovat systémová řešení.
V analýze jsem rozdělil nabízená řešení na individuální, systémová a medicínská. Vycházel
jsem znovu z práce Hiltonové (2012).
V českých médiích se nejvíce vyskytují individuální řešení. Ty jsou typicky
představovány různými dietami, které se čtenářům nabízí. Rozhodnutí, zda bude jedinec
takovou dietu držet, záleží čistě na něm, stejně jako případná úspěšnost takového procesu.
Způsoby takovéhoto individuálního řešení obsahovalo 32 % článků.
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Systémová řešení byla zmíněna v necelých 26 % článků. Systémová řešení zahrnují
opatření na úrovni státu, krajů, či obcí, stejně jako řešení na úrovni mezinárodní. Řadíme sem
vytváření nových míst pro sportování, edukační kampaně a také represivní opatření, například
vyšší zdanění pro obézní jedince nebo vyšší pojistné. Komunikování systémových příčin má
vliv jak na obézního jedince, tak podněcuje komplexní – politická, řešení.
Třetí z možných způsobů řešení obezity jsou řešení medicínská. Ty zahrnují různé
operační zákroky, jako je zmenšení žaludku nebo liposukce. Do této kategorie byly taktéž
kódovány články, které obsahovaly řešení související se zapojením lékařského personálu,
jakou jsou různé intervenční programy pod lékařským dohledem.
Šest procent článků obsahovalo kombinaci různých řešení. Zhruba 25 % článků pak
neobsahovalo informaci o jakékoli formě řešení. Tyto články informovaly pouze o obezitě
jako fenoménu, neobsahovaly formu jejího řešení. Pro čtenáře tak měly nejmenší informativní
hodnotu.
Graf č. 8: V médiích nabízená řešení obezity
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Z grafu č. 9 vidíme, že v různých letech převládala v médiích různá řešení obezity. Zatímco
v letech 2005, 2008, a 2015 byly nejčastěji zmiňovány individuální způsoby řešení, v letech
2010 a 2012 byly nejčastěji nabízena systémová řešení. Celkově se počet článků zmiňujících
systémová řešení od roku 2005 nepatrně zvýšil, článků nabízejících individuální řešení
naopak ubylo.
Graf č.9: Vývoj informování o řešeních obezity

Jednotlivých média zdůrazňují různé způsoby řešení. Individuální řešení, vnímaná jako méně
vhodná, byla nejvíce zmiňována v Mladé Frontě Dnes, v Blesku, na novinkách.cz a na serveru
blesk.cz. Markantní je vyzdvihování individuálních řešení zvláště u Blesku, respektive u
blesku.cz. Bulvární média s oblibou přinášejí různé diety a další „ověřená řešení“, jejichž
faktická účinnost je diskutabilní. Tyto formy řešení však nestaví na hlubší diskuzi o obezitě a
ani nemají ambici takovou diskuzi vyvolat.
Formy systémového řešení, které do řešení obezity zapojují i představitele státu či
samosprávy, byly nejvíce zmiňovány v Hospodářských novinách a na serverech iDnes.cz a
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iHned.cz. Mladá Fronta Dnes, Právo a novinky.cz zmiňovaly systémová řešení méně často,
převládaly u nich řešení individuální.
Medicínská řešení, často vykreslovaná jako rychlá a jednoduchá, byla nejčastěji
zmiňována v Blesku, na novinkách.cz a na blesku.cz. Vidíme tedy, že jejich obliba je patrná
zvláště u bulváru, přičemž novinky.cz jsou bulváru v tomto směru blízko.
Tabulka č. 6: Řešení nabízená v jednotlivých médiích

medium
MF

Právo

Dnes

reseni

Total

Hospodářské

Blesk

Total

iDnes.cz

noviny

novinky.c

iHned.cz

blesk.cz

z

Individuální

37,1%

19,6%

21,0%

39,3%

13,3%

33,0%

16,3%

43,1%

32,5%

Systémová

28,9%

29,9%

40,3%

5,4%

64,4%

21,8%

51,2%

7,5%

25,7%

Medicínská

13,6%

10,3%

9,7%

16,1%

8,9%

8,7%

4,7%

9,8%

10,8%

Kombinace

10,9%

9,3%

6,5%

1,8%

2,4%

4,7%

4,6%

6,3%

Neobsahuje

9,5%

30,8%

22,6%

37,5%

13,3%

34,0%

23,3%

35,1%

24,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Další skutečnost, která přibližuje server novinky.cz bulváru, je absence řešení obezity. Blesk,
blesk.cz a právě novinky.cz zveřejnily nejvíce článků, které neobsahovaly jakoukoli formu
řešení obezity. Jak již bylo řečeno, podle health communication by média měla přinášet
alespoň nějaké způsoby řešení obezity, ať už jsou individuální či systémová. Jejich úplná
absence je považována za nežádoucí.
Poslední sledovanou proměnou byl věk, tedy zda se média více věnují obezitě dětí
nebo dospělých. Z výsledků vidíme, že naprostá většina zpráv (69 %) byla věnována obezitě
dospělých. To může být vnímáno jako problém. Autoři z oblasti health communication
zastávají názor, že by se v médiích mělo dbát zvláště na obezitu dětí, které jsou vnímány jako
zvláště ohrožená skupina. Nemají ještě plně rozvinuté kritické myšlení a jsou odkázány na
chování a konání svých rodičů. Média by se proto měla zasazovat o zdůrazňování problému
dětské obezity a tímto způsobem vzdělávat rodiče. Dětské obezitě bylo věnováno 24 % zpráv,
necelých sedm procent pak pojednávalo jak o obezitě dospělých, tak dětí.
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Graf č. 10: Zprávy o obezitě dětí/dospělých

Malá rozdíly v souvislosti s informováním o obezitě dětí/dospělých nacházíme i u
jednotlivých médií. Dětskou obezitu ve větší míře upozaďuje blesk.cz a příliš se jí nevěnuje
ani server novinky.cz. Nejvíce se jí pak věnuje iDnes.cz, u kterého bylo dětské obezitě
věnováno 40 % článků.
Tabulka č. 7: Informování o obezitě dětí/dospělých v závislosti na médiu

medium
MF Dnes

Právo

Hospodářské

Blesk

Total

iDnes.cz

noviny

vek

iHned.cz

blesk.cz

z

Děti

26,2%

20,6%

25,8%

23,2%

40,0%

24,3%

25,6%

17,8%

24,1%

Dospělí

68,7%

66,4%

62,9%

75,0%

48,9%

66,0%

67,4%

81,0%

69,1%

5,1%

13,1%

11,3%

1,8%

11,1%

9,7%

7,0%

1,1%

6,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Kombinace
Total

novinky.c
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6 DISKUZE
Diplomová práce se věnovala tématu obezity v médiích. Na základě normativních požadavků,
které na média kladou vybraní autoři z oblasti health communication, byly analyzovány
hlavní česká tištěná a online média. Bylo zjištěno, že se od roku 2005 pravidelně nezvyšuje
počet článků o obezitě. Nejvíce se obezitě věnuje Mladá Fronta Dnes, nejméně pak server
iHned.cz. Ze srovnání počtu článků v tištěných a online médií vycházejí lépe tištená média.
Důležitým zjištěním je skutečnost, že česká média považují obezitu za problém. Z obezity pak
nejčastěji viní individuálního jedince, až poté vidí problém v systémových příčinách. Média
zároveň nabízejí formy řešení obezity, i zde však převládají řešení na úrovni konkrétního
jedince. V souhrnu se média více věnují obezitě dospělých, než obezitě dětí.
Z hlediska hodnocení vývoje počtu článků o obezitě může být za určitý nedostatek
mého výzkumu považován zvolený časový úsek. Studie Hiltonové et al. (2012) vycházela
z analýzy článků vydaných mezi lety 1996-2010, což je o šest let delší časový úsek, než tomu
bylo v mém případě. Autoři navíc analyzovali každý jednotlivý rok, zatímco já jsem vybral
pouze pět roků. Jsou tak schopni podat komplexnější obraz obezity v médiích. Pokud však
vezmeme v potaz jejich výsledky z mnou analyzovaných let, můžeme si dovolit určité
srovnání. Z toho vyplývá, že se ve Velké Británii počet článků o obezitě od roku 2005 do roku
2010 zvýšil výrazněji než v České republice.
Ve výzkumu jsem se rozhodl analyzovat počet článků za rok. Z hlediska přesnosti
výsledků by zřejmě bylo lepší volbou vycházet z absolutního rozsahu článků, nicméně studie,
které posloužily jako teoretický podklad k této práci, taktéž s absolutním rozsahem neoperují.
Rozhodnutí vycházet z počtu článků jsem také volil s ohledem na rozsah výzkumného vzorku
(n=988).
Analýza neukázala průkazné rozdíly v četnosti, s jakou se věnují obezitě bulvární a
seriózní média. To neodpovídá výsledkům Hilbertové a Riedové (2009), které analyzovaly
vybraná německá média a docházejí k závěrům, že seriózní média informují o obezitě častěji
a hlouběji. V českém prostředí se sice nejvíce věnovala obezitě seriózní Mladá Fronta, avšak
například blesk.cz byl co do počtu článků na třetím místě. Výsledky navíc ukazují, že bulvární
média zveřejňují o obezitě stále více článků, což o seriózních médiích tvrdit nemůžeme.
Poněkud překvapivým zjištěním je skutečnost, že více článků bylo zveřejněno
v tištěných médiích. Online média bývají považována za otevřenější, co se výběru témat týče,
a přeneseně tak poskytují větší šanci, že budou zdravotně-orientované zprávy zveřejněny
(Dufy & Thorson, 2009). To se však v českém prostředí nepotvrdilo. Nicméně výsledky by
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mohly být jiné, pokud by byly do analýzy zahrnuty i tematické stránky uvedených webů,
například ona.dnes.cz.
Česká média obecně vnímají obezitu jako problém. Tato skutečnost odpovídá
představám health communication o fungování médií (Lawrence, 2004). Můžeme proto
konstatovat, že fungování českých médií se více blíží požadavků health communication, než
představám fat studies. Tento myšlenkový směr tvrdí, že by obezita neměla být vnímána jako
problém, jelikož jsou pak obézní lidé neprávem diskriminováni (Wann, 2009). Média by se
měla snažit o zrovnoprávnění obézních lidí a neměla by je vystavovat neúměrnému stresu.
Faktická správnost, kterou health communication považuje za důležitou součást
informování o obezitě, zůstává nadále problematicky ověřitelná. Ve výzkumu jsem se rozhodl
ověřit pouze faktickou správnost v souvislosti s informováním o počtu obézních, nikoli
faktickou správnost zpráv o obezitě jako takovou. Z hlediska dalšího výzkumu považuji za
důležité hlouběji ověřit faktickou správnost informací o obezitě, zvláště pak o formách jejího
řešení. Nabízí se kritické hodnocení nabízených řešení, která mnohdy zahrnují různé diety a
„ověřené“ postupy. Jako vhodnou formu výzkumu v této souvislosti vidím kvalitativní
výzkum na menším počtu článků, který by k zhodnocení nabízených řešení využíval
expertních názorů odborníků z oblasti medicíny a tělovýchovy. Takto by bylo možné ověřit,
zda jsou v médiích uváděné způsoby řešení obezity skutečně užitečné a smysluplné.
Lawrencová (2004) se jako jedna z prvních zabývá příčinami obezity a jejich
přítomností v médiích. Za nejvhodnější považuje zdůrazňování systémových příčin. Ty jsou
však v médiích zastoupeny méně, podle Lawrencové americká média více komunikují
individuální příčiny. Systémové příčiny se však dostávají do popředí a podle autorky budou
v budoucnu s obezitou spojovány nejvíce. Stejný trend, tedy postupné přiklánění
k systémovým příčinám, je patrný i z výzkumu Hiltonové et al. (2012), kteří zkoumali britská
média.
V českém prostředí se však tato zjištění nepotvrdila. Individuální příčiny byly ve
všech sledovaných rocích zmiňovány nejčastěji. Od roku 2008 sice vidíme mírný propad,
nicméně v roce 2015 jejich zmiňování v médiích znovu sílí. Moje výsledky se tak shodují
s Lawrencovou (2004) a Hiltonovou et al. (2012) pouze ve faktu, že bulvární média dávají
důraz spíše na individuální příčiny než na příčiny systémové.
Zapojení médií do informování o příčinách obezity a zdůrazňování systémových
příčin částečně vychází z teorie rizikové společnosti Ulricha Becka. Beck (2004) zastává
názor, že modernizace a rozvoj technologií přináší na jedné straně řadu výhod a ulehčuje
život, na druhé straně produkuje celou řadu nevýhod a rizik.
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Média podle Becka ovlivňují sociální vnímání daného rizika (v našem případě
obezity) a v mnoha případech je díky nim riziko vůbec odhaleno. O samotném riziku by pak
nemělo být referováno pouze v chemicko-biologicko-technických souvislostech, protože hrozí
omezení člověka na organickou soustavu, ale měly by se brát v potaz i sociální a kulturní
aspekty rizik (Beck, 2004). Zde se názory Becka shodují s autory z oblasti health
communication (Hilton et al. 2012, Lawrence, 2004), kteří doporučují referovat o obezitě ze
systémového pohledu.
Důležitým aspektem zpravodajství o obezitě by mělo být informování o různých
řešeních obezity. V českém prostředí jsou nejvíce v médiích zastoupena řešení na individuální
úrovni, tedy taková, která musí vykonat jedinec sám. Oproti tomu ve Velké Británii jsou
nejvíce zmiňována systémová řešení (Hilton et al., 2012). Z hlediska srovnání bulváru a
seriózních médií odpovídá situace v České republice situaci v Německu (Hilbertové & Ried,
2009) nebo Velké Británii (Hilton et al., 2012). Bulvár ve všech případech ve větší míře
zmiňuje individuální řešení a upozaďuje systémová řešení.
Poslední požadavek health communication na komunikaci obezity v médiích je
zaměření na dětskou obezitu. Ta by měla být v ideálním případě zastoupena v médiích častěji
než obezita dospělých. Hitltonová et al. (2012) konstatuje, že mezi roky 2005-2010 bylo ve
Velké Británii dětské obezitě věnováno 39,9 % článků. V České republice je toto číslo menší,
dosahuje 24 %.
Česká média tak dokáží plnit některé požadavky health communication (považují
obezitu za problém a nepodávají zkreslující informace o počtu obézních), celkově však tyto
představy příliš nenaplňují. U příčin obezity zdůrazňují individuální faktory. Stejně tak řešení
jsou nejčastěji spojována s konkrétním jedincem. Dětské obezitě se česká média věnují méně,
než například média ve Velké Británii. Vidíme tedy, že situace není optimální a existuje tu
prostor na zlepšení.
Je neoddiskutovatelné, že obezita je celosvětový problém. A média, ať už ta klasická
nebo nová, se mohou podílet na jejím řešení. Je proto poměrně zvláštní, že v současné době
nemáme jasně formulované požadavky, které by společnost od informování o obezitě od
médií očekávala. Já jsem ve svém výzkumu vycházel z některých doporučení health
communication (vnímání obezity jako problému, faktická správnost, komunikování příčin,
nabízení řešení, důraz na dětskou obezitu), avšak ani tato disciplína nedisponuje jedním
jediným „manuálem“, který by shrnoval veškerá očekávání kladená na zprávy o obezitě.
Dá se přitom předpokládat, že populace bude nadále přibírat na hmotnosti a výskyt
obezity se bude zvyšovat. Je proto na čase si položit otázku, zda by informování o obezitě
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nemělo být striktněji hlídáno a zda by neměl do zpravodajství v této souvislosti vstoupit stát.
Narážím zde obzvláště na média veřejné služby. Média veřejné služby mají vzdělávat a
kultivovat společnost. Mají funkci informační, sociální, kulturní a politickou. Ve světle
narůstající obezity bych si však dokázal představit i pátou – zdravotní. Problematika obezity
by se tak mohla stát povinnou součástí zpravodajství, což by mohlo mít pozitivní vliv na
snahy lidí o zdravý životní styl.
Média veřejné služby ovšem nebyla předmětem analýzy. Do budoucna tak vidím
jako důležité srovnat informování o obezitě v soukromých a veřejných médiích. Takový
výzkum považuji za nutný před samotným vyřknutím požadavku na povinné zařazení
zdravotních témat do zpravodajství veřejných médií. Dá se taktéž očekávat, že takový
požadavek by vyžadoval provedení ještě jednoho výzkumu. A to takového, který by ověřoval
účinek médií na snahy o řešení obezity. Věřím, že při využití experimentálních metod, je i
toto možné.
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7 ZÁVĚRY


Od roku 2005 pravidelně nezvyšuje počet článků o obezitě.



Nejvíce se obezitě věnuje Mladá Fronta Dnes, nejméně pak server iHned.cz.



Nepotvrdilo se, že bulvární média informují o obezitě méně často, než média seriózní.



Ze srovnání počtu článků v tištěných a online médií vycházejí lépe tištená média.



Česká média považují obezitu za problém.



V souvislosti s informováním o počtu obézních jedinců uvádí média fakticky správné
informace. Faktická správnost se mírně liší mezi seriózními a bulvárními médii – více
fakticky nesprávných informací bylo v bulváru.



Z obezity média nejčastěji viní individuálního jedince, až poté vidí problém
v systémových příčinách.



Média zároveň nabízejí formy řešení obezity, i zde však převládají řešení na úrovni
konkrétního jedince.



Média se více věnují obezitě dospělých než obezitě dětí.



Česká média plní pouze některé aspekty informování o obezitě tak, jak vyžaduje
health communication. Považují o obezitu za problém a v souvislosti s počtem
obézních jedinců informují fakticky správně. Avšak více zmiňují individuální příčiny
a častěji přinášejí individuální řešení, což health communication nedoporučuje. Stejně
tak může být považován za problém malý prostor věnovaný obezitě dětí.
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8 SOUHRN
Tato diplomová práce se zabývala problémem obezity v médiích. Při formulování požadavků
na média jsem vycházel z disciplíny health communication. Bylo zjištěno, že se obezita pro
česká média nestává častějším tématem. Zároveň se nepotvrdilo, že o obezitě informují více
seriózní média. Z porovnání tištěných a online médií vycházejí lépe tištěná, ve kterých bylo
zveřejněno více článků. V souhrnu můžeme konstatovat, že česká média považují obezitu za
problém. Práce taktéž ověřovala faktickou správnost informování v souvislosti s počtem
obézních jedinců. Zde docházím k závěru, že česká média nepodávají zkreslující informace.
Zaměřil jsem se rovněž na to, jaké příčiny média v souvislosti s obezitou zmiňují. Nejčastěji
je ze vzniku obezity viněn individuální jedinec, méně se hovoří o systémových příčinách.
Stejně tak nabízená řešení jsou nejčastěji individuální a systémová řešení jsou méně častá.
Posledním zjišťovaným faktem bylo věkové zaměření zpráv. Dětské obezitě byla věnována
asi čtvrtina zpráv.
Česká média tak splňují některé požadavky health communication, avšak celkově jim
neodpovídají. Je nepochybné, že tato situace nemůže být považována za ideální a česká média
by měla některé aspekty informování o obezitě změnit.
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9 SUMMARY
This diploma thesis deals with the problem of obesity in the media. In formulating the
requirements on the media I came from the discipline of health communication. It was found
that obesity is not becoming more frequent topic for Czech media and there is no evidence
that serious media informs about obesity more. Obesity was more mentioned in the print
media. In summary Czech media consider the obesity as a problem. The work also verified
the factual accuracy of the information about the number of obese individuals. Here I came to
the conclusion that Czech media does not give misleading information. Czech media mostly
accuses of obesity individuals and less informs about the systemic causes. Likewise the
solutions offered are mostly individual and systematic solutions are less frequent. Childhood
obesity is paid about a quarter of the reports.
In general Czech media meets with the certain requirements of health
communication, but generally do not. Due to that there is a big space for an improvement.
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11 PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Kódovací kniha

Rok
1 2005
2 2008
3 2010
4 2013
5 2015

Datum
Vypsat

Medium
1 MF Dnes
2 Právo
3 HN
4 Blesk
5 idnes.cz
6 novinky.cz
7 ihned.cz
8 blesk.cz

Typ
1 print
2 online
Rozsah (znaky včetně mezer, nadpis nezapočítán)
1 méně než 1000 (krátká zpráva)
2 1001 – 2000 (středně krátká zpráva)
3 2001 – 3000 (středně dlouhá zpráva)
4 3001 a víc (dlouhá zpráva)
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Problém (ve zprávě se vyskytlo slovo „obezita“ společně se slovem „problém“ nebo byla
zmíněna jakákoli rizika obezity)
1 ano
2 ne
Správnost (srovnání informace o počtu obézních jedinců s údajem z výzkumu VZP a
STEM/MARK)
1 ano
2 ne
3 neobsahuje
Příčiny (jaké jsou podle médií příčiny obezity?)
1 individuální
2 systémové
3 genetické
4 kombinace
5 neuvedeny
Řešení (jaká nabízejí média řešení obezity?)
1 individuální
2 systémová
3 medicínská
4 kombinace
5 neuvedeny
Věk (informují média více o obezitě dětí nebo dospělých?)
1 děti
2 dospělí
3 kombinace
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