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Abstrakt

Tato bakalářská práce se věnuje vlivu médií na společnost během epidemií virů ebola 

(v letech 2014–2016) a zika (v roce 2016). Teoretická část charakterizuje základní 

pojmy a stručně popisuje průběh obou epidemií. Následně předkládá teoretický základ 

k problematice vlivu mediálních sdělení na publikum, na společnost a na farmaceutický 

průmysl. Krátce také rozebírá úpravu referování o nemocech ve vybraných kodexech 

(v kodexu veřejnoprávní České televize, v kodexu britské veřejnoprávní televize BBC 

a v kodexu Asociace televizních organizací ČR). V praktické části jsou poznatky z části 

teoretické aplikovány do případové studie, kde jsou analyzovány audiovizuální 

zpravodajské příspěvky České televize a televize Nova během epidemií eboly a ziky. 

Práce si všímá četnosti a frekvence příspěvků ve sledovaném období, zajímá se 

o charakter zpráv, jejich jazykovou úpravu i hosty, kteří v příspěvcích vystupují. 

Analýza je doplněna o popis redakční práce v obou televizích. Následně jsou na základě 

výsledků průzkumů veřejného mínění vybrány nejviditelnější vlivy, které mediální 

pokrytí vyvolalo u publika, a na základě rozhovorů s odborníky charakterizovány 

účinky, které zpravodajství o epidemiích vyvolalo ve farmaceutickém průmyslu. Závěr 

je věnován návrhu úpravy, která by v podobných situacích eliminovala výskyt 

nečekaných reakcí publika a farmaceutického průmyslu. 

Abstract

This bachelor thesis focuses on the media influence on society during Ebola epidemic 

(in 2014–2016) and Zika epidemic (in 2016). The theoretical part describes the basic 

concepts and outlines the progress of both epidemics. Then presents a theoretical basis 

for the issue of the influence of media messages on the audience, society and 

the pharmaceutical industry. This part also briefly discusses the adaptation of reporting 

about diseases in the selected ethical codes (The Czech Television Code, BBC Editorial 

Guidelines and The Code of Association of Television Organizations CR). 

In the practical part, the findings from the theoretical part are applied in the case study, 

where the audio-visual news from The Czech television and Television Nova during 

Ebola and Zika epidemics are analysed. The thesis notices frequency of the news during 

these periods, the character of the news, language usage and the guests who appear 



in the broadcasting. The analysis is accompanied by a description of the editorial work 

in both televisions. Subsequently, based on the results of opinion polls, there are chosen 

the most visible effects, that the media coverage caused on the audience. Based on 

the interviews with several experts, there are characterized the effects, which reports 

of epidemics caused on the pharmaceutical industry. The conclusion is devoted 

to the proposal of regulation that would eliminate the risk of unexpected reactions 

of the audience and pharmaceutical industry in the similar situations. 
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Úvod

Nemoci patří  k problémům, kterých se společnost přirozeně obává. Obzvláště 

pak ve chvílích, kdy počet pacientů roste závratnou rychlostí a choroba se šíří napříč 

státy,  či  dokonce  kontinenty.  Podobných situací  ještě  do  nedávna nebylo  mnoho.  S 

otevřením hranic a takřka neomezenou možností cestovat z jedné strany zeměkoule na 

druhou  však  i  vyspělé  státy  začala  ohrožovat  onemocnění,  která  se  do  té  doby 

vyskytovala  pouze  v  rozvojových částech  světa.  Namátkou  můžeme  jmenovat  ptačí 

chřipku, prasečí chřipku, méně známé druhy žloutenek nebo třeba viry ebola a zika. 

Právě dvě poslední jmenované nemoci zasáhly mezi lety 2014 a 2016 celý svět. 

Infekce, které se do té doby objevovaly pouze v odlehlých a nevyspělých částech světa 

a  jimž  nikdo  nevěnoval  pozornost,  se  začaly  masivně  šířit  i  do  větších  měst  a 

rozvinutých zemí. Postupem času byly registrovány první případy v Severní Americe, 

Evropě a Austrálii.  Situaci neměli  pod kontrolou lékaři,  místní vlády,  a dokonce ani 

mezinárodní  organizace.  Proto  se  přímo  nabízí  otázka,  jak  se  lidé  měli  dostat  k 

nezkresleným  a  důležitým  informacím.  Odpověď  je  nasnadě:  tuto  funkci  v 

demokratických společnostech plní média. 

Žurnalistika  během  takových  mimořádných  událostí  stojí  před  nelehkým 

úkolem. Musí publiku podat podstatné informace,  které problematiku nezveličují,  ale 

ani neodsouvají na vedlejší kolej. Jenže jak to udělat, když na druhé straně stojí tlak 

managementu po co nejvyšších nákladech, co nejvyšší sledovanosti? Lze vůbec věcně 

informovat o závažném tématu tak, že si publikum zprávy nevyloží špatným způsobem? 

Zejména tyto otázky stály na začátku vzniku této bakalářské práce, která se pokouší 

problematiku referování médií o epidemiích rozebrat na příkladu práce České televize a 

televize Nova1 právě během epidemií virů ebola a zika. 

Na úvod je nutné podotknout, že viry ebola a zika Českou republiku nijak zvlášť 

neohrožovaly.  Situaci  jsme  však  přenesli  do  českého  prostředí,  neboť  nás  zajímalo, 

jakým způsobem celý koloběh (od vytváření  zprávy přes její  interpretaci  a následné 

přijetí publikem) probíhal právě v zemi,  kde k výraznější hysterii  nebo panice nebyl 

důvod.  Zajímalo  nás,  zda média  událostí  nezneužívala.  Zvláštní  pozornost  jsme pak 

chtěli  věnovat případnému vlivu sdělení o lékařských objevech a inovacích nejen na 

společnost, ale i na medicínský průmysl. 

1 Televize Nova byla vybrána proto, že se jedná o nejsledovanější komerční kanál v České republice. 
Česká televize je zase zástupcem média veřejné služby. Zajímá nás proto také to, zda a jakým 
způsobem se sdělení v těchto dvou různých typech médií lišila. 
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V první fázi rešerše jsme si nashromáždili odbornou literaturu k teoretické části 

práce. Druhá fáze,  kdy jsme sledovali audiovizuální příspěvky na výše jmenovaných 

televizních stanicích, nicméně ukázala, že materiálu je mnoho. Zjistili jsme, že aspektů, 

které by bylo záhodno důkladněji sledovat a rozebrat, je v příspěvcích o ebole i zice 

přespříliš.  Navíc jsme zvolili  hned několik metod práce,  které  byly poměrně  časově 

náročné.  V praktické  části  jsme proto museli  vlivy mediálních  sdělení  na publikum 

analyzovat pouze na základě dostupných průzkumů veřejného mínění2. Jako základ pro 

rozbor vlivu na farmaceutické firmy pak posloužil rozhovor s Ing. Evou Niklíčkovou, 

inspektorkou Oddělení správné výrobní praxe Státního ústavu pro kontrolu léčiv, a s 

Ninou  Ortovou,  PR  Trainee  společnosti  PR  Native,  která  spolupracuje  s  Asociací 

inovativního farmaceutického průmyslu.  Metodu rozhovorů s odborníky jsme zvolili 

především  proto,  že  k  tematice  scházela  odpovídající  literatura,  ale  i  proto,  že  se 

domníváme, že zejména konzultace s Ing. Niklíčkovou nám poskytla zcela jiný 

(a přitom odborný) pohled na danou problematiku. Na tomto místě je nutné podotknout, 

že výsledky,  které z rozhovorů vyplývají,  nelze považovat  za absolutní.  Je dobré je 

vnímat jen jako dva možné úhly pohledu, které se našeho tématu týkají. 

Podobně tomu bylo  i  u  popisu  redakční  práce  v  České  televizi  během námi 

vybraných  epidemií,  kterou  jsme  diskutovali  s  šéfredaktorem  zpravodajství  České 

televize Mgr. Petrem Mrzenou. Do práce jsme chtěli zahrnout i popis redakční práce 

v televizi Nova. Zde jsme však narazili na neochotu zástupců televize. Od začátku února 

2017 jsme opakovaně kontaktovali redakci Televizních novin (prostřednictvím 

e-mailu), šéfredaktora zpravodajství Martina Švehláka (telefonicky),  redaktorku Lucii 

Heřmanskou (prostřednictvím sociálních sítí) a tiskové oddělení televize Nova

s prosbou o spolupráci (telefonicky i e-mailem). Reakce ovšem nepřicházela. V březnu 

se nám podařilo spojit s PR manažerkou Alžbětou Cimovou, která naše dotazy předala 

odpovědným osobám a přislíbila nám zaslání stanoviska do 11. dubna 2017. Když jsme 

odpovědi  neobdrželi  ani  po  tomto  termínu,  pokusili  jsme  se  paní  Cimovou  znovu 

kontaktovat. Telefony odmítala, na e-maily nereagovala. Kapitolu, která by práci 

v  redakci  televize  Nova během obou epidemií  popisovala,  jsme  tak  museli  vyřadit. 

Přílohy obsahují e-mailové dotazy, které byly televizi Nova adresovány a na něž jsme 

nedostali odpověď. 

2 Původním záměrem diplomantky bylo vést rozhovory formou focus group nebo provést vlastní 
dotazníkové šetření.
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Oproti  původním  předpokladům  jsme  rovněž  nashromáždili  poměrně  velké 

množství odborné literatury. Žádná z prací se však nevěnovala vlivu zpráv o nemocech 

na  farmaceutický  průmysl.  Tato  bakalářská  práce  by  tak  mohla  sloužit  jako  první 

orientační bod pro zájemce o důkladnější vhled do problematiky. Diplomantka rovněž 

uvažuje o podrobnější analýze tématu v magisterské diplomové práci. 

Vzhledem k omezenému rozsahu jsme se pokusili zaměřit pouze na obecné 

a nejpodstatnější aspekty problému. Zabýváme se způsobem práce českých televizí 

ve  sledovaném  období  a  na  základě  toho  se  pokusíme  objasnit,  jak  média  během 

epidemií  zacházela  s informacemi.  Budeme rovněž zjišťovat,  jakou odezvu vyvolala 

mediální sdělení ve společnosti, tedy u publika a zejména pak u farmaceutických firem. 

Práce je rozdělena  do dvou částí.  Teoretická  část  nejprve vymezuje  základní 

pojmy, popisuje průběh epidemií eboly a ziky a příznaky obou onemocnění. Následující 

kapitola  se  zaměřuje  na  novinářskou práci  v  období  mimořádných událostí.  Stručně 

charakterizuje koncept zpravodajských hodnot a definuje základní funkce médií 

ve vztahu ke společnosti.  Následně tato bakalářská práce sleduje předpokládaný vliv 

mediálních  sdělení  na publikum (s těžištěm v konceptu Denise McQuaila).  Poslední 

teoretická kapitola zkoumá největší etická dilemata, která se s referováním o epidemiích 

pojí, sleduje vliv médií na farmaceutické firmy a stručně vymezuje úpravu zpravování 

veřenosti o nemocech ve vybraných etických kodexech. 

Praktická  část  je  koncipována  jako  případová  studie,  kde  sledujeme 

audiovizuální příspěvky o epidemii eboly a ziky ve zpravodajství televize Nova a České 

televize.  Vybíráme  zde  6  nejdůležitějších  ukazatelů,  na  jejichž  základě  příspěvky 

analyzujeme. Zajímá nás zejména jejich počet, rozložení v čase a poměr vlastního 

a agenturního zpravodajství. Dále si praktická část všímá dopadů těchto sdělení 

na  publikum.  K  tomu  využívá  výsledky  průzkumů  veřejného  mínění.  Na  základě 

rozhovorů  s  Ing.  Evou  Niklíčkovou  a  Ninou  Ortovou  pak  analyzuje  i  dopady 

mediálního pokrytí  světových epidemií na farmaceutické firmy.  V závěru aplikujeme 

poznatky z teoretické části do praxe a pokoušíme se nastínit způsob úpravy, která by 

mohla pomoci zkvalitnění práce médií během světových epidemií. 
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1. Teoretická část

1.1 Charakteristika základních pojmů

V naší práci budeme velmi často používat pojmy mimořádná událost či situace 

a epidemie. Ačkoli se na první pohled může zdát, že termíny jsou zcela jasné, každý 

z nás je může chápat jinak. Proto považujeme za nezbytně nutné oba dva pojmy blíže 

definovat. 

Mimořádnou  událostí se  rozumí  „událost  nebo  situace  vzniklá  v  určitém 

prostředí v důsledku živelní pohromy, havárie, nezákonnou činností, ohrožením kritické 

infrastruktury,  nákazami, ohrožením vnitřní bezpečnosti a ekonomiky, která je řešena 

obvyklým  způsobem  orgány  a  složkami  bezpečnostního  systému  podle  zvláštních 

právních předpisů“ (Ministerstvo vnitra  ČR, 2016.  s.  40).  Pro naši  práci  je  důležitý 

zejména fakt, že mezi mimořádné situace jsou řazeny i nákazy. Zaměříme-li se 

na aplikaci termínu do mediální oblasti, spíše než s pojmem mimořádné situace se zde 

pracuje s pojmem krize (nebo krizová událost). Tu Doris A. Graberová (1989, s. 305) 

popisuje jako „přírodní nebo člověkem vyvolanou událost, která bezprostředně ohrožuje 

život, majetek nebo duševní klid lidí“. 

Pojem epidemie označuje vyšší výskyt onemocnění v určitém místě a čase, 

než byl původně očekáván. Je-li epidemie vyhlášena na vícero kontinentech, hovoříme 

o pandemii (Ministerstvo vnitra ČR, 2016). 

Praktická  část  práce  je  případovou  studií  vlivu  audiovizuálních  sdělení  o 

epidemii virů ebola a zika na společnost a farmaceutické firmy. Abychom mohli sdělení 

analyzovat, považujeme za nezbytně nutné charakterizovat také obě onemocnění 

a stručně nastínit průběh epidemií. 

1.1.1 Virus ebola

První ohniska eboly, známé také pod označením hemoragická horečka, 

se objevila v roce 1976 v Jižním Súdánu (poblíž řeky Ebola, podle níž nemoc dostala 

své jméno) a Demokratické  republice Kongo. Celkem bylo  tehdy zaznamenáno 602 

případů, z tohoto počtu nakažených pouze 166 lidí přežilo3. 

3 Ebola: Lékaři bez hranic [online]. Lékaři bez hranic, 2014 [cit. 8. 2. 2017]. Dostupné z: 
http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/ebola
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Přirozenými hostiteli viru jsou kaloni rodu Pteropodidae, kteří nemoc dále šíří 

mezi ostatní divoká zvířata, jako jsou gorily, šimpanzi či antilopy. Do těla člověka 

se virus dostává přímým kontaktem s tělními sekrety nakažených zvířat a lidí, jako je 

krev nebo pot, a s povrchy kontaminovanými těmito tekutinami. Výzkumy zatím přímo 

nepotvrdily  možnost  přenosu  z  člověka  na  člověka  i  pohlavním  stykem.  Přesto  se 

nemocným nedoporučuje jakákoli sexuální aktivita po dobu dvanácti měsíců 

od propuknutí prvních příznaků nebo do doby, kdy je test na přítomnost viru ebola 

v krvi dvakrát po sobě negativní4. 

Inkubační doba5 se u lidí pohybuje od 2 do 21 dnů. Infekčním se člověk stává až 

v momentě, kdy u něj propuknou první příznaky, kterými jsou bolesti svalů a kloubů, 

silná únava, vysoká teplota a škrábání v krku. Následují symptomy, jako je zvracení, 

průjem  a  vyrážka.  Selhávají  ledviny  a  játra,  v  některých  případech  je  onemocnění 

doprovázeno vnitřním i vnějším krvácením6. 

Vzhledem k neurčitým příznakům, které mohou poukazovat i na jiné nemoci, 

není diagnostika eboly snadná. Přítomnost viru lze zjistit šesti různými způsoby7, které 

jsou poměrně finančně, časově a logisticky náročné a kvůli vysokému riziku nákazy 

musí být prováděny s největší možnou opatrností8. 

Proti onemocnění doposud neexistuje žádná vakcína. Léčba se zaměřuje jen 

na zmírnění příznaků a spočívá především v „rehydrataci pacienta, udržování krevního 

tlaku a prokysličení a v léčbě případných dalších infekcí“ (Lékaři bez hranic, 2014). 

V naší práci se zaměřujeme na epidemii eboly, která propukla v západní Africe 

na  počátku  roku  2014.  První  případy,  jež  se  objevily  v  lesních  oblastech  Guineji, 

ohlásila regionální kancelář Světové zdravotnické organizace k 23. březnu 2014. O šest 

dnů později potvrdila první nemocné i Libérie. V květnu následovala Sierra Leone, 

v červenci Nigérie, v srpnu Senegal a Demokratická republika Kongo a v říjnu Mali. 

První zemí, která deklarovala konec šíření nemoci na svém území, byla Demokratická 

4 Ebola virus disease. Fact sheet: World Health Organization [online]. WHO, leden 2016 [cit. 8. 2. 
2017]. Dostupné z: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/

5 Období od vniknutí viru do lidského těla po projev prvních příznaků (WHO, leden 2016). 
6 Ebola virus disease. Fact sheet: World Health Organization [online]. WHO, leden 2016 [cit. 8. 2. 

2017]. Dostupné z: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/
7 Metodou zachcení protilátek (ELISA), detekčními testy, neutralizačním testem, reverzní 

transkriptázou (RT-PCR), pomocí elektronových mikroskopů a buněčnou izolací viru (WHO, leden 
2016). 

8 Ebola virus disease. Fact sheet: World Health Organization [online]. WHO, leden 2016 [cit. 8. 2. 
2017]. Dostupné z: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/
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republika  Kongo,  která  ale  ze  všech  afrických  států  zaznamenala  nejmenší  počet 

nemocných. Stalo se tak k 21. listopadu 20149. 

Epidemie eboly vyvolala paniku po celém světě i proto, že se nemoc začala šířit 

i  za  africké  hranice.  30.  září  2014  potvrdily  první  zavlečený  případ  Spojené  státy 

americké. 6. října 2014 oznámila španělská vláda první případ přenosu z člověka 

na  člověka  mimo  africký kontinent,  když  se  ebolou nakazila  zdravotní  sestra,  která 

ošetřovala nakaženého misionáře10. 

O  prvním  možném  případu  přítomnosti  viru  ebola  v  České  republice 

informovala  média  10.  září  2014.  Podle  České  televize  „hygienici  prověřovali 

přítomnost viru u studenta pardubické univerzity, který se vrátil z Tanzánie a má vysoké 

horečky“11. Po provedení testů bylo onemocnění vyloučeno. Zhruba o měsíc později, 

9. října, přijala pražská Nemocnice Na Bulovce muže, který se vrátil z Libérie a trpěl 

horečkami12.  Následující  den  se  podezření  na  základě  negativních  výsledků  testů 

vyvrátilo. Potvrzeny nebyly ani poslední případy, kdy byla do Prahy s podezřením na 

ebolu  převezena  žena  z  Karlových  Varů  a  následně  také  ghanský  student,  který 

vykazoval známky nachlazení po příletu na pražské letiště Václava Havla a později byl 

zadržen na Hlavním nádraží13. 

Během epidemie eboly v západní Africe se nakazilo celkem 28 652 lidí, z toho 

11 325 zemřelo14. Masivní šíření nemoci vyvolalo diskuze o vakcinaci, která do té doby 

neexistovala. Klinickým testováním procházely 2 potenciální léčivé látky15. 

23.  prosince  2016 Světová  zdravotnická  organizace  oznámila  stoprocentní  úspěšnost 

vakcíny s názvem rVSV-ZEBOV ve Fázi II klinických testů16. Účinnost byla prokázána 

na  vzorku  téměř  12  000  pacientů  v  Guineji.  V  současné  době  prochází  další  fází 

testování, které by mělo určit možné nežádoucí účinky a zjistit, jak na léčbu reagují děti 

nebo HIV pozitivní pacienti17. 

9 Ebola virus disease. Fact sheet: World Health Organization [online]. WHO, leden 2016 [cit. 8. 2. 
2017]. Dostupné z: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/

10 2014 West African Ebola outbreak. Feature map: World Health Organization [online]. WHO, 2017 
[cit. 9. 2. 2017]. Dostupné z:http://www.who.int/features/ebola/storymap/en/

11 Augustová, M. v pořadu Události. Česká televize 24, dne 10. září 2014. 
12 Borek, D. v pořadu Události, komentáře. Česká televize 24, dne 9. října 2014. 
13 Písařovicová, D. v pořadu Události. Česká televize 1, dne 12. října 2014. 
14 2014–2016 Ebola Outbreak in West Africa. Case Counts As of April 13, 2016: Centers for Disease 

Control and Prevention [online]. CDC, 13. 4. 2016 [cit. 9. 2. 2017]. Dostupné z: 
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/

15 Ebola virus disease. Fact sheet: World Health Organization [online]. WHO, leden 2016 [cit. 8. 2. 
2017]. Dostupné z: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/

16 Více o vývoji nových léčivých přípravků v podkapitole 1.4.2. 
17 Augustová M. v pořadu Události. Česká televize 1, dne 23. prosince 2016. 
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Epidemie eboly vyvolala ve farmaceutickém průmyslu velkou odezvu. Kromě 

výše zmíněných dvou vakcín bylo v preklinické fázi testováno dalších sedm léčivých 

látek (Vymětal, 2015). 

1.1.2 Virus zika

Virus  zika,  pod odborným označením známý  také  jako Flavirus,  byl  poprvé 

detekován v Ugandě v roce 1947 u různých druhů opic.  Ve stejném státě se rovněž 

objevil první případ přenosu viru zika na člověka, a to v roce 1952. Následně se virus 

z Afriky rozšířil do Asie, Ameriky i Pacifiku. Výrazný nárůst počtu nemocných pak 

zaznamenala Mikronésie v roce 200718. 

Virus  se  šíří  zejména  v  teplých  a  vlhkých  oblastech,  neboť  jej  na  člověka 

přenášejí komáři, konkrétně komár tropický (Aedes aegypti) a komár tygrovaný (Aedes 

albopictus). K infikování dochází komářím štípnutím19. Možný je i způsob přenosu 

z člověka na člověka, a to pohlavním stykem. Další možnosti přenosu (například krevní 

transfuzí) se prošetřují20. 

Inkubační  doba není přesně známá,  ale  obvykle se pohybuje v řádu několika 

dnů.  Příznaky  bývají  většinou  jen  mírné  a  patří  mezi  ně  horečka,  vyrážka,  zánět 

spojivek, bolesti kloubů a svalů, malátnost a bolest hlavy21. I proto je choroba snadno 

zaměnitelná s jinými tropickými nemocemi, a tak se virus zika většinou diagnostikuje 

na základě klinické anamnézy. Stoprocentně spolehlivé nejsou ani laboratorní testy22. 

Léčba  většinou  nevyžaduje  hospitalizaci  a  omezuje  se  na  terapii  běžně 

dostupnými léky na snížení horečky a bolestí. Nemocní by měli odpočívat a dostatečně 

pít.  Choroba  není  pro  jinak  zdravého  člověka  nebezpečná.  Komplikace  ale  může 

způsobit  u  těhotných  žen.  Světová  zdravotnická  organizace  totiž  30.  května  2016 

potvrdila,  že  „infikování  virem  zika  během  těhotenství  je  příčinou  vrozených  vad 

18 Zika virus. Fact sheet: World Health Organizaton [online]. WHO, 6. 8. 2016 [cit. 9. 2. 2017]. 
Dostupné z: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/

19 ZIKA virus. Informace: Státní zdravovní ústav. SZÚ, 28. 1. 2016 [cit. 9. 2. 2017]. Dostupné z: 
http://www.szu.cz/tema/prevence/zika-virus-informace-1

20 Zika virus. Fact sheet: World Health Organizaton [online]. WHO, 6. 8. 2016 [cit. 9. 2. 2017]. 
Dostupné z: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/

21 Zika virus. Fact sheet: World Health Organizaton [online]. WHO, 6. 8. 2016 [cit. 9. 2. 2017]. 
Dostupné z: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/

22 ZIKA virus. Informace: Státní zdravovní ústav. SZÚ, 28. 1. 2016 [cit. 9. 2. 2017]. Dostupné z: 
http://www.szu.cz/tema/prevence/zika-virus-informace-1

9

http://www.szu.cz/tema/prevence/zika-virus-informace-1
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/
http://www.szu.cz/tema/prevence/zika-virus-informace-1
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/


mozku včetně  mikrocefalie  u ještě  nenarozených dětí,  která  je  spouštěčem Guillain-

Barrého syndromu23“ (WHO, 6. 8. 2016). 

Ačkoli je patrné, že virus zika není v tropických oblastech novým onemocněním, 

výrazněji se o něm začalo mluvit až na přelomu roku 2015 a 2016, kdy zdravotnické 

orgány v Brazílii  zaznamenaly nárůst počtu novorozených dětí  trpících mikrocefalií. 

Mezi říjnem 2015 a lednem 2016 bylo  nahlášeno více než 3 500 takových případů. 

První  preventivní  opatření  pro  cestující  do  zemí  postižených  virem  zika  vydalo 

americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and 

Prevention). Následovaly jej další státy,  včetně zemí Evropské unie, s cílem zabránit 

šíření viru do srpna 2016, kdy měly být zahájeny 31. letní olympijské hry v Rio de 

Janeiru24. 

Do  českých  médií  se  epidemie  viru  zika  dostala  v  souvislosti  s  prvními 

nahlášenými případy importovaných onemocnění v Evropě. 27. ledna 2016 informovala 

Česká televize  o nemocných  v  Dánsku a Velké  Británii25.  25.  února  se  pak nemoc 

potvrdila u dvou Čechů, kteří se vrátili z dovolené v Karibiku26. Pozornost si následně 

zasloužil  i  objev  vědců  z  Národní  referenční  laboratoře  v  Ostravě,  kteří  vyvinuli 

potvrzovací  diagnostický  test  na  ziku27.  Světová  zdravotická  organizace  zrušila  stav 

veřejného ohrožení zdraví k 19. listopadu 201628. 

Od  roku  2015  se  virus  zika  rozšířil  celkem  do  70  zemí29.  Nejvíce  případů 

onemocnění mikrocefalií bylo zaznamenáno v Brazílii,  a to celkem 2 36630. Vakcína 

proti nemoci prozatím neexistuje. Podle Světové zdravotnické organizace je nicméně 

ve vývoji31. 

23 Zánětlivé onemocnění postihující nervovou soustavu, které způsobuje ztrátu pohyblivosti a citlivosti, 
následně i ochrnutí (Štefánek, 2011).   

24 ZIKA virus. Informace: Státní zdravovní ústav. SZÚ, 28. 1. 2016 [cit. 9. 2. 2017]. Dostupné z: 
http://www.szu.cz/tema/prevence/zika-virus-informace-1

25 Kubal, M. v pořadu Události. Česká televize 1, dne 27. ledna 2016. 
26 Kubal, M. v pořadu Události. Česká televize 1, dne 25. února 2016. 
27 Kubanková, I. v pořadu Události v regionech – Ostrava. Česká televize 24, dne 15. dubna 2016. 
28 Fojta, R. v pořadu Polední události. Česká televize 24, dne 19. listopadu 2016. 
29 Zika virus and complications: World Health Organization [online]. WHO, 2017 [cit. 11. 2. 2017]. 

Dostupné z: http://www.who.int/emergencies/zika-virus/en/
30 Situation report. Zika virus, microcephaly, Guillain-Barré syndrome: World Health Organization 

[online]. WHO, 2. 2. 2017 [cit. 11. 2. 2017]. Dostupné z: 
z:http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254507/1/zikasitrep2Feb17-eng.pdf?ua=1

31 Immunization, Vaccines adn Biologicals. Zika virus vaccine product development: World Health 
Organization [online]. WHO, 2017 [cit. 11. 2. 2017]. Dostupné z: 
http://www.who.int/immunization/research/development/zika/en/

10

http://www.who.int/immunization/research/development/zika/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254507/1/zikasitrep2Feb17-eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/en/
http://www.szu.cz/tema/prevence/zika-virus-informace-1


1.2 Média a mimořádné události

1.2.1 Teorie zpravodajských hodnot

Ještě  před  tím,  než  se  zaměříme  na  roli,  kterou  média  sehrávají  během 

mimořádných událostí, je třeba definovat přepoklady, díky nimž ze z pouhé informace 

stává mediální produkt. 

Vlastnosti, „kterými musí daná událost disponovat, aby se mohla stát zprávou“, 

se nazývají zpravodajské hodnoty (Sttab, 1990, cit. dle Trampoty 2014). Tento termín 

poprvé  použil  filozof  Walter  Lippmann  ve  své  knize  Public  Oppinion  (1922). 

Důkladnému empirickému výzkumu jej  však podrobili  až  severští  sociologové Mari 

Holmboe Rugeová a Johan Galtung v roce 1965. Ti na základě analýzy tištěných médií 

vybrali 12 aspektů, které rozhodují o tom, zda se z informace stane zpráva. Jsou jimi: 

 frekvence: četnost výskytu dané události v čase;

 práh pozornosti (absolutní intenzita a práh intenzity): intenzita podnětu, kdy si 

publikum události všimne;

 jednoznačnost:  větší  šanci  na  medializaci  má  událost,  která  je  snáze 

vysvětlitelná;

 význam (kulturní blízkost, relevance): vztah k obyvatelům daného státu;

 souznění (předvídatelnost,  poptávka):  událost  je  v  souladu  s  očekáváním  a 

„přáním“ publika; 

 neočekávatelnost (nepředvídatelnost, vzácnost); 

 kontinuita: pokud už se o události jednou informovalo, pravděpodobnost, že se 

opět dostane do médií, je vyšší;

 variace: vzhledem k nutnosti pestrého a vyváženého zpravodajství se do médií 

dostávají informace různého druhu; 

 vztah  k  elitním  národům:  do  médií  se  dostane  spíše  událost,  která  se 

bezprostředně týká vlivných států, než například rozvojových zemí;

 vztah k elitním osobám: v popředí stojí významné osobnosti;

 personalizace: událost se týká osob;

 negativita: informace má záporný a dramatický charakter. 

(Galtung, Rugeová, 1965, s. 70–71)
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Ačkoli autoři své závěry formulovali na základě analýzy tištěných médií, jejich 

závěry lze aplikovat i na zpravodajství v médiích audiovizuálních. Je ale nutné při tom 

zohlednit několik faktů. Prvním z nich je, že televize dává přednost zprávám, k nimž má 

k dispozici obrazový materiál. V případě, že televizní stanice vlastní záběry nemá, 

omezuje se její mediální obsah na události, které pokrývají zpravodajské agentury. 

Televize se rovněž věnuje událostem, kde může být přítomen redaktor. Také objem 

zprostředkovávaných informací je logicky menší, než už tištěných médií (Trampota, 

2006). 

Domníváme  se,  že  v  případě  informací  o  epidemiích  jsou  rozhodujícími 

zpravodajskými  hodnotami  negativita (zpráva  o  nemoci  budí  dojem  ohrožení), 

personalizace (situace  se bezprostředně týká lidí),  význam (zde  především kulturní 

blízkost), neočekávatelnost (epidemie propukají velmi rychle a „neohlášeně“) 

a variace (informace z oblasti zdravotnictví činí zpravodajství pestřejším). 

1.2.2 Úloha médií při referování o mimořádných událostech

Z  výčtu  uvedeného  v  předchozí  podkapitole  je  i  laikovi  zřejmé,  že  mezi 

společností a médii existuje určitý vztah. Už od dob svého vzniku jsou média nedílnou 

součástí společnosti. Ovlivňují ji. Stejně tak i společnost ovlivňuje média. Každý vztah 

má ale určitá pravidla a jejich nutnost roste právě v období nejistoty, či přímo krize. 

Jedním z přístupů, který vztah mezi masovými médii a společností popisuje, 

se  podle  teoretičky  masové  komunikace  Elizabeth  M.  Perseové  (2001)  nazývá 

strukturální funkcionalismus. Společnost je v tomto případě vnímána jako celek, 

jenž je složen z různých částí. Každá z nich přitom vyvíjí jinou činnost, každá z těchto 

činností je důležitá pro fungování celku a má tedy svou funkci. Z tohoto úhlu pohledu, 

který je nám nejbližší, budeme v práci vycházet. 

Média  plní  ve  společnosti  především  funkci  informační.  Měla  by  publiku 

přinášet odpověď na otázku „co je nového?“, a to co možná nejsvědomitějším 

a  nejobjektivnějším  způsobem  (Osvaldová,  2005).  Sociolog  médií  Charles  Robert 

Wright řadí mezi nejdůležitější funkce médií ve vztahu ke společnosti následující 

(C. R. Wright, 1986, cit. dle Perse 2001: s. 54–56): 

 dozor: média jakožto „hlídací pes“ zdravého prostředí ve společnosti;

 korelaci: média poskytují společnosti úplné informace, zdůrazňují podstatné 

12



a vyřazují nepodstatné informace;

 socializaci:  média  zobrazují  normy  a  principy,  které  jsou  spjaty  s  danou 

kulturou; 

 zábavnost: média slouží také k relaxaci. 

V současné době komercializace32 a globalizace33 se však může zdát, že první tři 

funkce, které bychom mohli řadit mezi tradiční, ustupují do pozadí na úkor zábavnosti 

a senzacechtivosti. 

Mimořádné  události  (a  tím  spíš  i  epidemie)  jsou  tématem,  které  publikum 

zajímá. A to především tehdy, vyhodnotí-li, že se jich skutečnost bezprosředně dotýká 

(Dudo, 2007). V té chvíli se média stávají pro společnost důležitějšími, neboť 

jí poskytují potřebné informace a objasňují souvislosti (Schramm, 1965, cit. dle Perse 

2001). Proto by média při informování o krizových situacích měla dbát předvším 

na kvalitní a vědecky podložené informace. Zprávy týkající se mimořádných událostí 

totiž u publika vyvolávají nejsilnější emoční odezvu (Dudo, 2007). Role, kterou média 

sehrávají  během  krizových  období,  není  zanedbatelná  a  má  několik  fází,  jež  úzce 

souvisejí s vývojem konkrétní události. 

V počáteční fázi společností prostupuje nejistota a strach. Situace je zcela nová, 

nečekaná a lidé nevědí, jak si ji správně vyložit. Uklidnění a útěchu hledají právě 

v  médiích,  zejména  pak  v  televizi.  Zde  by  se  média  měla  pokusit  situaci  objasnit 

prostřednictvím  rozhovorů  s  experty,  kontaktováním úřadů  a  zainteresovaných  osob 

(Perse,  2001).  Podle  Waxmana  (1973,  cit.  dle  Perse  2001)  jsou  média  v  této  fázi 

veřejností  vnímána  jako jakási  „velitelská  stanoviště“,  která  informace filtrují  a  ven 

propouštějí pouze ty relevantní. Situace ale nahrává spíše šíření neověřených a mylných 

zpráv. 

V následující fázi stoupá důležitost hlídací a korelační funkce médií. S tím podle 

Perseové  (2001)  souvisí  i  zvýšená  sledovanost/poslechovost  audiovizuálních  médí 

(televize a rozhlasu). Objevuje se i zcela nová funkce, kterou je zmírňování napětí 

ve  společnosti.  Dobrodružné  a  akční  filmy  mohou  napomoci  zmírnění  narůstající 

paniky, stejně jako kvalitní reportáže týkající se tématu (T. Peled a E. Katz, 1974, 

cit. dle Perse 2001). 

32 Podřizování se obchodním trendům (patrné v oblasti politiky, kultury i společnosti jako celku) 
(Slovník cizích slov, 2005–2017). 

33 „Rozvoj a propojování světových trhů, jež umožnil nástup nových informačních technologií“ 
(Moravec, 2016, s. 124). 
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V  souvislosti  s  funkcemi  médií  během  krizových  období,  které  jsme  výše 

popsali, je potřeba zmínit, že pokrytí mimořádných událostí není pro novináře nikterak 

snadné. Musí dbát na všechny jmenované aspekty, zjistit relevantní informace a zajistit 

vhodné respondenty.  Obrazový materiál většinou není dostatečný a před novináři tak 

stojí nelehký úkol připravit poutavý příspěvek z minima podkladů. Ten by navíc měl být 

nekonfliktní a zároveň všem dobře srozumitelný (Perse, 2001). 

Z předchozích řádků je patrné, že v období krizí všechny funkce médií nabývají 

na důležitosti. K nim se navíc přidává funkce zklidňující, která je nezbytně nutná pro 

mírnění  paniky,  jíž  může  krize  ve společnosti  vyvolat.  Redakční  práce  se v období 

mimořádných  situací  mění:  informace  je  nutné  více  ověřovat,  existuje  požadavek 

rychlého zpravení veřejnosti o události, ale se zdroji i informacemi je třeba zacházet 

s opatrností, aby nedošlo ke vzniku negativních reakcí publika. Právě jimi se budeme 

podrobněji zabývat v následující podkapitole. 

1.3 Předpokládaný vliv médiálních sdělení na publikum

V předchozí  kapitole  jsme  již  zmínili,  že  média  musíme  brát  jako  nedílnou 

součást společnosti,  která ovlivňuje smýšlení a chování jejích členů. Výzkumy toho, 

jakým způsobem se tak děje, dělí mediální teoretik Denis McQuail do čtyř fází. Každá 

z  nich  je  nedílně  spjata  s  historickými  událostmi  a  technologickými  proměnami 

společnosti (McQuail, 2009). 

Výzkumy podle McQuaila (2009) začaly na přelomu 20. století a souvisejí 

s rozvojem tisku, filmu a rozhlasu. Tehdy panovalo všeobecné přesvědčení, že média 

dokážou „měnit životní návyky a aktivně ovlivňovat chování, a to víceméně podle vůle 

těch, kdo mají nad médii a jejich obsahem kontrolu“ (R. A. Bauer, A. Bauerová, 1960, 

cit. dle McQuaila 2009). Toto přesvědčení pochopitelně posílila první a následně i druhá 

světová válka, kdy byla média využívána jako nástroj propagandy. 

Od  30.  do  60.  let  zkoumali  odborníci  mediální  účinky  intenzivněji.  Došli 

nakonec  k  závěru,  že  média  fungují  v  rámci  společenské  struktury,  a  nejsou  tudíž 

jediným zdrojem, který vyvolává u příjemců silné reakce. Současně s dalšími faktory34 

však mají určitý vliv na změny v chování a postojích jedinců (McQuail, 2009). 

34 Zejména společenského a kulturního charakteru. 
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V 50. letech nicméně ve velkém nastoupila televize a vědci si museli připustit, 

že  teorie  o  minimálním účinku  médií  není  zcela  na  místě.  Začali  se  proto  zabývat 

nejenom tím, jakou odezvu mediální obsahy u publika vyvolávají, ale také záměrem, 

s  nímž  novináři  tyto  obsahy  tvoří.  Výzkum  se  také  posunul  od  příjemce  jakožto 

individua k publiku jakožto kolektivu s různými sociálními a kulturními preferencemi 

(McQuail, 2009). 

Na konci 70. let se vyděluje nový sociologický směr, který zkoumá působení 

médií na společnost. W. Gamson a A. Modigliani (1989, cit. dle McQuaila 2009) jej 

nazývají „sociálnědestruktivisický“ a spočívá podle nich v utváření významů a jejich 

cíleném nabízení publiku skrze média. Každý jednotlivý příjemce si pak tyto významy 

implikuje do svého života. Účinky podle této teorie si tak vytváří samo publikum 

na základě nabízených obsahů. Ovlivňuje je aktuální společenská situace. 

V  současné  době  můžeme  definovat  dva  základní  přístupy  ke  studiu  účinků 

masových  médií.  První  z  nich  označují  Melvin  L.  DeFleur  a  Sandra  J.  Ballová-

Rokeachová (1996) jako makroanalýzu. Věnuje se jí sociologie a zaměřuje se zejména 

na celkový pohled a dopady mediálních sdělení na větší skupinu lidí, společnost. Druhý 

přístup,  mikroanalytický,  se  zabývá  „velice  specifickými  jednotkami.  V  oblasti 

sociálních věd to zpravidla bývá jedinec“ (DeFleur, Ballová-Rokeachová, 1996, s. 310). 

Zabývají se jimi zejména psychologické disciplíny.

V naší práci se s ohledem na téma budeme zabývat účinky mediálních sdělení 

v makroanalytickém měřítku. Podle McQuaila (1977) je třeba rozlišovat mezi dvěma 

pojmy: effects (překládejme jako účinky) a effectiveness (překládejme jako působnost). 

Pod prvním jmenovaným se rozumí jakýkoli důsledek činnosti médií bez ohledu na to, 

zda  byl  zamýšlený  či  nikoli.  Takové  účinky  můžeme  také  charakterizovat  jako 

neplánované (McQuail,  2009). Působnost je oproti tomu definována jako cíl,  s nímž 

novináři prezentují určitou informaci a snaží se tak dosáhnout pozornosti svého publik

a jsou tudíž plánované (McQuail, 1977). 

Podobně dělí  působení médií  i  mediální  teoretik  Jan Jirák a historička médií 

Barbara Köpplová (2009): používají termíny  vliv  a  účinek. Zatímco mediální  vliv je 

dlouhodobý, působí na společnost jako celek a vede ke zobecnění, účinek může být 

i  krátkodobý,  působí  na společnost,  skupinu i  individua  a  jeho průvodním jevem je 

konkretizace. 

Oba  druhy účinků,  které  popsal  McQuail  (2009)  (tj.  effects  i  effectiveness), 

mohou  být  jak  krátkodobé,  tak  dlouhodobé.  Pro účely  naší  práce  si  v  této  kapitole 
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charakterizujeme pouze ty účinky, které podle nás bezprostředně souvisí s mediálním 

pokrytím světových epidemií v českém prostředí. Ke každému účinku přidáváme krátký 

příklad toho, jak se může během  krizového období projevit. Opíráme se přitom 

o teoretický koncept mediálního teoretika Denise McQuaila, který doplňujeme o další 

a dle našeho názoru podstatné účinky, které popsali jiní námi citovaní autoři. 

1.3.1 Krátkodobé plánované účinky

Pro proces, „při němž se jednotlivci proměňují nebo proměně odolávají 

v  důsledku  sdělení  vytvářených  s  cílem  ovlivňovat  postoj,  znalost  nebo  chování“ 

používá McQuail (2009, s. 480) pojem individuální odezva. V případě zpravování 

o  nemocech  může  jít  o  záměrné  vyvolávání  dojmu,  že  zdravotnické  organizace, 

vládnoucí  garnitura,  popř.  farmaceutický  průmysl  dostatečně  nekonají,  aby  šíření 

choroby zabránily. 

Efekt označovaný jako dozvídání se zpráv působí na kognitivní procesy jedince 

tím, že jej soustavně vystavuje tematickému zpravodajství. Motiv, který se 

ve zpravodajství takto opakuje, je pak pro příjemce snáze zapamatovatelný (McQuail, 

2009).  Během období  epidemií  si  tak  divák  lépe  vybaví  informaci  týkající  se  dané 

nemoci, než například událost politického charakteru. 

S výše uvedeným procesem úzce souvisí tzv. agenda setting neboli nastolování 

témat.  Pojem  se  používá  pro  situaci,  kdy  pozornost,  která  je  v  médiích  věnována 

určitému tématu, ovlivňuje to, jaký mu následně společnost přikládá význam (McQuail, 

2009). 

O účinku, který je označován jako rámování (z angl. framing), se ještě zmíníme 

níže. Pojem lze definovat jako „princip výběru, zdůrazňování a prezentování určitých 

informací o tom, co se děje, dělo nebo bude dít“ (T. Gitlin, 1980, cit. dle Shiha, Wijaya,  

Brossarda 2008: s. 145). Způsob zarámování  určité informace výrazně ovlivňuje její 

následné přijetí publikem. O většině reakcí, které lze od příjemců očekávat, novináři 

vědí a konstruují proto své mediální výstupy s určitým záměrem, tj. používají konkrétní 

rámování  (Shih,  Wijaya,  Brossard,  2008).  Některé  odezvy  se  však  mohou  zcela 

vymknout  kontrole.  Za všechny jmenujme příklad,  jež v roce 2009 ve svém článku 

popsala  Huiling  Dingová.  V čínské  provincii  Guandong  v  listopadu  2002  propukla 

epidemie nemoci SARS. Čínská lidově-demokratická republika je nedemokratický stát, 

který ovládá komunistická strana. Z toho plyne i specifické uspořádání médií, kdy vedle 
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sebe funguje žurnalistika oficiální a žurnalistika neoficiální. O nemoci začala jako první 

informovat  neoficiální  média  a  použila  rámování,  které  bychom mohli  označit  jako 

„varování“.  Primárním  cílem  bylo  upozornit  veřejnost  na  to,  že  přibývá  případů 

onemocnění SARS, popsat příznaky a poradit, jak se před nákazou lze bránit. Publikum 

nicméně informace špatně vyhodnotilo. Následovala naprosto nečekaná reakce, 

kdy obyvatelé zmíněné provincie začali  z obavy před nákazou ve velkém nakupovat 

zásoby potravin a dalšího zboží (Ding, 2009). 

Mezi  krátkodobé  plánované  účinky  lze  řadit  i  účinky  reklamy  na 

spotřebitelské chování nebo vliv politické kampaně na voliče (W. J. McGuire, 1986, 

cit. dle Jiráka a Köpplové, 2009). 

1.3.2 Krátkodobé neplánované účinky

Hlavním úskalím tohoto typu účinků je, že jsou nepředvídatelné. Nelze je tedy 

blíže konkretizovat. McQuail (2009) nicméně tyto druhy reakcí dělí na individuální, 

kolektivní a politické. 

Individuální reakce jsou výsledkem vystavení určitému druhu podnětu a patří 

mezi ně silné emocionální odezvy jako jsou strach či úzkost. 

O  kolektivních reakcích hovoříme, pokud větší počet členů dané společnosti 

vykazuje  stejné  emocionální  odezvy  na  mediální  obsah.  Opět  mezi  ně  patří  strach, 

úzkost, zlost či panika,  která může vyústit  až v politické nepokoje. Více se o těchto 

reakcích zmíníme níže. 

Politické účinky, které působí na vládní politiku a státní činnost, vznikají podle 

McQuaila (2009) zejména v období krizí. Během epidemií se může jednat o vyčlenění 

finančních prostředků ze státního rozpočtu na boj s danou nemocí, humanitární pomoc 

nebo  o  tlak  vlády  na  zdravotnické  organizace.  Tento  efekt  v  naší  práci  výrazněji 

sledovat  nebudeme.  Zaměříme  se  ale  na  dopad  mediálních  sdělení  během  období 

epidemií na některé instituce. Jednou z nich bude i Státní ústav pro kontrolu léčiv, který 

je zřizován Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

Mezi neplánované účinky lze zařadit i dopad mediálního pokrytí události 

na sociální konstrukci reality35 či vliv médií na stereotypizaci a přepojatost publika 

(W. J. McGuire, 1986, cit. dle Jiráka a Köpplové 2009). 

35 Pojem Petera Bergera a Thomase Luckmanna, podle nichž je sociální svět kolem nás neustále 
vytvářen, není objektivní a daný, jako jej vnímáme (Vzdělávací program Varianty Člověka v tísni, 
2017). 
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1.3.3 Dlouhodobé plánované účinky

Jedná se  o  mediální  dopady,  kterým v naší  práci  budeme věnovat  zvýšenou 

pozornost. Do této skupiny patří šíření pokroku, zpráv a inovací a distribuce znalostí 

(McQuail,  2009).  Všechny  tyto  čtyři  procesy  lze  vnímat  jak  v  pozitivním,  tak 

negativním slova smyslu. 

Pokud  média  produkují  zprávy  o  nemocech,  farmaceutických  výzkumech, 

nejnovějších  medicínských  objevech  a  faktech  na  základě  ověřených  a  pravdivých 

informací, hovoříme o účinku pozitivním. Žurnalisté takto vzdělávají své publikum. 

Jestliže je ale zpravodajství během světových epidemií založeno spíše 

na dohadech a  nepodložených informacích,  může dojít  k matení  publika.  Pokud tak 

napříkad  média  referují  o  vývoji  nové  vakcíny,  příjemci  mohou  dojít  k  falešně 

pozitivnímu přesvědčení, že krize je zažehnána. K této problematice se dostaneme ještě 

v samostatné kapitole. 

Podle sociologa médií W. J. McGuira (1986, cit. dle Jiráka a Köpplové 2009) lze 

mezi  dlouhodobé  plánované účinky řadit  ještě  vliv  sociálních  kampaní na  chování 

jedinců či působení propagandy. 

1.3.4 Dlouhodobé neplánované účinky

Podle sociologa W. J. McGuira (1986, cit. dle Jiráka a Köpplové 2009) je 

s médii spojena celá řada nezáměrných dopadů. Denis McQuail (2009) některé z nich 

konkretizuje. 

Skrze mediální sdělení se příjemci učí  příjmat normy, hodnoty a požadavky na 

chování v určitých životních situacích; v takovém případě hovoří McQuail (2009) 

o  socializaci.  Aplikujeme-li tento poznatek na období epidemií,  můžeme do skupiny 

začlenit  kupříkladu  solidaritu  s  nakaženými  nebo  třeba  dobrovolnou  humanitární 

pomoc. 

V  naší  práci  však  budeme  intenzivněji  sledovat  jev,  kdy  si  veřejnost  vyloží 

určitou  událost (McQuail  tuto  koncepci  používá  zejména  ve  vztahu  ke  krizovým 

událostem) způsobem, jakým ji podají médi. Jestliže tedy žurnalisté budou prezentovat 

epidemii jako hrozbu, příjemci ji takto budou vnímat a podřídí tomu i své chování. 
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Zajímavý je rovněž efekt vytlačení, kdy „lidé věnují více času sledování médií 

na úkor jiných většinou volnočasových aktivit“ (McQuail, 2009, s. 483). Zdravotnická 

témata jsou zajímavá. Navíc se recipientů osobně dotýkají. Proto je o mediální obsahy 

během světových epidemií větší zájem. 

Posledním a  neméně  důležitým  účinkem,  který  média  v  krizových  situacích 

vyvolávají, je sjednocení společnosti (McQuail, 2009). Hrozby a rizika posilují lidskou 

tendenci „spojit síly“. Takto mohou na příjemce působit i zprávy o nemocech. McQuail 

(2009) ale stejně tak upozorňuje na to, že tento účinek může být ze strany médií 

i záměrný a nemusí být naplněn. 

1.4 Mediální pokrytí období světových epidemií jako etický 

problém

Z informací, k nimž jsme dospěli v předchozích kapitolách, vyplývá, že zprávy 

o  nemocech  a  epidemiích  mohou  ve  společnosti  vyvolat  nečekanou  (a  mnohdy 

negativní)  odezvu.  Lze  tedy  konstatovat,  že  referování  o  chorobách  lze  označit  za 

problematickou oblast žurnalistiky, která by měla podléhat určitým etickým pravidlům. 

V následujících podkapitolách se zaměříme na to, jakým způsobem (zda vůbec) 

je  tato  oblast  do  profesní  novinářské  etiky  začleněna.  Definujeme  hlavní  úskalí 

referování  o  epidemiích  a  na  základě  analýzy  několika  profesních  kodexů  určíme 

základní pravidla, jichž by se žurnalisté při zacházení s informacemi o nemocech měli 

držet. 

1.4.1 Hlavní úskalí referování o epidemiích

Jak jsme již uvedli výše, období epidemií má velký vliv nejen na smýšlení 

a chování jedince, ale také na chod společnosti. Tím myslíme především dopady 

na průmysl a ekonomiku, a tudíž de facto i na politickou garnituru daného státu (Shih, 

Wijaya, Brossard, 2008). Z faktu, že zprávy o nemocech ovlivňují v podstatě všechny 

důležité složky, na jejichž principu funguje současná společnost, vyvstávají pro média 

určitá rizika, s nimiž je třeba při zacházení s informacemi tohoto typu počítat. 

První problém, který je s referováním o nemocech spojen, souvisí s trendem, pro 

který  se  vyčlenil  pojem  infotainment.  Média  v  současné  době  produkují  zprávy 

takovým způsobem,  aby byly  pro  publikum co možná  nejzajímavější.  S  krizovými, 
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dramatickými a konfliktními informacemi se v tomto případě dá velmi dobře pracovat. 

Příjemce  totiž  takové  zprávy zajímají.  Hrozí  tu  ovšem riziko  zveličování  informací 

(Shih, Wijaya, Brossard, 2008). To potvrzuje i Ungar (2008), který tvrdí, že dramatické 

události mají největší sociální dopad. I McQuail (2009) upozorňuje na skutečnost, že 

média mají sklon vykreslovat svět jako nebezpečnější. Zároveň však dodává, že „kvůli 

nedostatku  odbornosti  a  vnitřní  nejasnosti  se  tisku  nedaří  přinášet  veřejnosti  rady 

související s mnoha skutečnými riziky“ (McQuail, 2009, s. 539). V některých případech 

tedy nastává opačný efekt, kdy jsou informace podhodnocovány. 

V situaci, kdy „společenský řád neposkytuje jasnou odpověď na otázku, jak řešit 

daný problém“, může nastat stav, který Jaromír Volek (2000, s. 98) označuje morální 

panikou. Média se podle něj na šíření morální paniky přímo podílejí, a to především 

těmito třemi postupy, které ještě níže rozebíráme (op. cit., s. 107): 

 mediálním zkreslováním (volba emotivního jazyka, číselné odhady obětí aj.);

 negativní predikcí (vyvolávání dojmu, že to nejhorší teprve přijde);

 symbolizací (zdůrazňování  některých  extrémních  aspektů  životního  stylu).  

Je  nadmíru  jasné,  že  rétorika  médií  silně  ovlivňuje,  jakým  způsobem  bude 

zpráva  přijata.  Nezřídkakdy  se  novináři  uchylují  k  používání  emotivních  slovních 

spojení.  Ta  se  často  objevují  v  titulcích,  aby  okamžitě  upoutala  pozornost  publika. 

Ungar uvádí například následující (volně přeloženo): „virus z Afriky by mohl ohrozit 

svět“, „mikrobi běsní“, „čekání na další mor“ nebo „mikrobi jsou chytřejší než my“ 

(S. Ungar, 1998, cit. dle Ungara 2008: s. 474). 

Při referování o nemocech se jednotlivé výpovědi novinářů častokrát dostávají 

do konfliktu. Ungar uvádí příklad, kdy první den média danou nemoc označí za „vysoce 

nakažlivou“,  aby  o  několik  dní  později  své  tvrzení  popřela  větou,  že  „není  snadné 

nemoc chytit“ (S. Ungar, 1998, cit. dle Ungara 2008: s. 475). Je nasnadě zmínit, že této 

deziluzi se dá předejít pečlivým nastudováním informací. Během období epidemií 

(a vlastně při každodenním pokrývání událostí) se však média snaží obsahy publikovat 

co možná nejrychleji. Požadavek korelace, o němž jsme se zmínili v podkapitole 1.2, 

tak novináři v těchto případech na zřeteli příliš nemají. 

Opatrní by žurnalisté měli být při práci s daty. Strach ve společnosti vyvolávají 

ukazatelé,  jako je například počet obětí,  počet postižených zemí či aktuální predikce 

lékařů a odborníků (Ungar, 2008). Důležité je rovněž umístění zpráv o epidemiích 
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a prostor, který jim je věnován (pokud je frekvence zpráv vyšší, publikum si je může 

vyhodnotit jako důležitější; stejně jako řazení zpráv o nemocech do popředí/na titulní 

stranu). 

Komplikace  mohou  nastat  i  při  výběru zdrojů informací.  To,  že se  k situaci 

vyjádří  odborník  (v  našem případě  zdravotník  či  biolog),  může  u  příjemců  sdělení 

vyvolat jistotu, že to, co zpráva uvádí, je stoprocentně pravda. Nemusí tomu ale tak být. 

Publikum by si  na situaci  mělo  vytvořit  vlastní  názor.  Média  mají  v  tomto případě 

pouze vyložit možné alternativy,  které k onomu vytváření názorů poslouží. Pokud se 

odborníci v médiích vyjadřují sami za sebe, nikoli za instituci, pro niž pracují, lze této 

komplikaci předejít (Ding, 2009). 

Při pokrývání období světových epidemií se novináři rovněž nesoustředí 

na dlouhodobé důsledky a kontext, nýbrž na krátkodobé dopady a jednotlivé extrémní 

případy (Shih, Wijaya,  Brossard, 2008). Neposkytují  tak veřejnosti dostatečný objem 

informací ke svobodnému utváření názorů, o němž jsme se zmínili výše. Shih a kol. 

(2008) nicméně upozorňují i na pozitivní vliv informování o epidemiích. V případě, že 

se novináři zaměří na podstatné aspekty problému, mohou zprávy publikum uklidnit. 

Relevantní  informace  o  nepříznivém  vývoji  situace  zase  mohou  vybudit  různé 

organizace, popřípadě vlády k zahájení ofenzivní činnosti. 

Referování o nemocech je specifickou mediální  oblastí,  kde hraje velkou roli 

správnost používaných pojmů. Obzvláště těch, které jsou spojeny s novými objevy 

v medicíně. Při nesprávném použití a výkladu pojmů může dojít k matení veřejnosti 

a následnému vzniku již uvedených reakcí. Zpravování o nemocech a jejich léčbě má 

vliv  také  přímo  na  farmaceutický  průmysl.   Právě  tomuto  problému  věnujeme 

následující podkapitolu.

1.4.2 Vliv médií na farmaceutický průmysl

To, že média mají vliv na farmaceutický průmysl, je zřejmé na první pohled. 

Už E. Katz a kol. (1963, cit. dle McQuaila 2009) informovali o tom, že od konce druhé 

světové války bylo učiněno množství pokusů zapojit média do kampaní podporujících 

technický  pokrok  a  zdravotní  a  vzdělávací  programy  v  rozvojových  zemích.  Podle 

McQuaila  slouží  média  jako  „hybná  síla  rozvoje  tím,  že  šíří  technické  znalosti, 

povzbuzují individuální změnu a mobilitu, šíří demokracii, podporují poptávku 
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spotřebitelů a napomáhají rozvoji gramotnosti, vzdělání, zdraví a populační kontroly“ 

(McQuail, 2009, s. 505). Na základě zmíněných citací se domníváme, že média mohou 

nevhodným způsobem informování o vývoji nových léčivých přípravků vyvolat 

ve společnosti deziluzi. 

Myslíme si36, že jednou z příčin je nedostatečná informovanost novinářů 

i veřejnosti o průběhu výzkumu a vývoje léčiv.  Ten totiž probíhá v několika fázích. 

Nedostatečná znalost pojmů tak může způsobit, že si veřejnost myslí, že lék na určitou 

nemoc existuje, ačkoli se teprve testuje a není jisté, zda všemi fázemi výzkumu projde. 

Nesprávná nebo obtížně dekódovatelná sdělení mohou ovlivnit i farmaceutické firmy. 

Dvěma základními etapami ve výzkumu nových léčiv jsou preklinická 

a klinická fáze (Starobová a kol., 2006). Pro pochopení souvislostí, o nichž se chceme 

zmínit  zejména  v  praktické  části  naší  práce,  uvádíme  stručné  charakteristiky 

jednotlivých částí výzkumu léčiv. 

Preklinická fáze zahrnuje procesy od objevení léčiva až po jeho testování 

na zvířatech. Když vědci dospějí k závěru, že by určitá látka mohla mít léčivé účinky, 

zjišťuje  se,  jaká  její  struktura  by  byla  pro  pozdější  využití  v  medicínské  praxi 

nejvhodnější. Následuje takzvaný farmakologický skríning. V této fázi vědci podrobují 

léčivo velkému množství jednoduchých testů a zjišťují jeho farmakologický profil, 

tj. účinnost jednotlivých látek, jež jsou v léčivu obsaženy. Poté již mohou být zahájena 

preklinická  testování.  Provádějí  se  na  zvířatech  a  jejich  hlavním  úkolem  je  určit 

případná  zdravotní  rizika.  Prokazuje  se  takto  například  toxicita,  karcinogenita  nebo 

místní dráždivost. Starobová a kol. uvádějí, že preklinická testování jsou finančně 

i časově velmi náročná.  Trvají  průměrně od dvou do pěti  let a na jejich realizaci  je 

zapotřebí  velkého  množství  pokusných  zvířa.  Jedná  se  však  o  nezbytnou  součást 

výzkumu nových léčiv. Testování na zvířatech vždy musí předcházet testování 

na lidských subjektech, aby odborníci měli k dispozici co největší množství dat 

o různých účincích látky, zejména pak o těch, které by byly pro člověka nebezpečné. 

Proto se výzkum provádí  jak na zdravých zvířatech,  tak  na zvířatech  s modelovým 

onemocněním.  Jsou-li  testy  úspěšné,  mohou  vědci  přikročit  ke  klinickému testování 

(Starobová a kol., 2006). 

36 Potvrdila nám to i Ing. Eva Niklíčková ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jejíž ústní sdělení je 
důležitou součástí zejména praktické části práce. 
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Klinické testování podléhá přísným legislavitním opatřením, která se zakládají 

na takzvané Správné klinické praxi37. Ta je ve své podstatě stejná po celém světě 

a zahrnuje celkem čtyři kroky (Starobová a kol., 2006). 

Během  Fáze  I je  farmakologikum  podáno  prvním  osobám,  zdravým 

dobrovolníkům.  Podle  výsledků  je  stanoveno  doporučené  dávkování  látky  či  jeho 

snášenlivost. Následuje Pilotní studie, kdy jsou pokusným osobám léky podávány již 

ve stanoveném množství a sleduje se jejich účinnost i nežádoucí reakce. Do této fáze 

jsou lidé vybíráni podle přísných kritérií. Fáze III, nebo také Rozšířená klinická studie, 

probíhá na různých místech po světě  a účastní se jí až několik tisíc pacientů.  Jejím 

hlavním cílem je prokázat možnou interakci s jinými léčivými přípravky a určit relativní 

bezpečnost daného farmaka. Výsledky Fáze III jsou předkládány kontrolnímu úřadu, 

v České republice Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který vydává povolení 

k používání léčiva. Toto povolení platí pět let. Poté musí být lék podroben poslednímu 

testování ve Fázi IV, kdy jsou znovu ověřovány všechny jeho účinky. Děje se tak 

za normálních medicínských podmínek, tj. v běžné lékařské praxi (Starobová a kol., 

2006). 

Jak Starobová a kolektiv (2006) upozorňují, dnešní praxe výzkumu i následné 

výroby léčiv podléhá přísným regulačním opatřením. Stejně jako v jiných oborech, 

i v medicíně dochází ke globalizaci. I proto jsou výsledky studií, ale také nově vyvinutá 

léčiva a údaje o nich dostupné v podstatě všem odborníkům ve zdravotnictví po celém 

světě. 

Tento fakt lze na jednu stranu vnímat pozitivně. Na stranu druhou s sebou nese 

mnohá  úskalí.  Jedním  z  nich  je,  že  výzkum  nových  léčivých  přípravků  je  velmi 

nákladný. V 90. letech 20. století se náklady na výzkum léčiva pohybovaly mezi 200 

a  300  miliony  amerických  dolarů  (Starobová  a  kol.,  2006).  Dnes  už  tato  částka 

překročila  jednu  miliardu  dolarů  (Asociace  inovativního  farmaceutického  průmyslu, 

2017). Malí výrobci zanikají, farmaceutické firmy se sdružují do konglomerátů 

a omezují se na výrobu již ověřených léčivých přípravků, jimž uplynula patentní lhůta 

(Starobová  a  kol.,  2006).  Aby  mohl  být  zahájen  výzkum  na  zcela  novém léčivém 

přípravku, musí přijít jasný impuls, že se investice vyplatí. 

Šiřitelem  tohoto  impulsu  podle  nás  mohou  být  i  média.  Věnují-li  zvýšenou 

pozornost neléčitelné nemoci (v našem případě viru ebola či viru zika), vybudí 

37 Jde o zavedený termín, stejně tak v případě označení jednotlivých fází (Fáze I, Pilotní studie ad.) - 
proto v na začátku názvu figurují velká písmena. 
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u veřejnosti dojem, že je důležité se chorobou zabývat. Obzvlášť pak v případě, 

kdy zdůrazňují, že na nemoc neexistuje lék. 

Máme-li tedy shrnout případný vliv médií na farmaceutický průmysl, lze říci, 

že může být jak pozitivní tak negativní. Mezi pozitivní vlivy můžeme řadit následující: 

 farmakologové se z médií dozvídají, o jaké nemoci se společnost zrovna zajímá; 

 zprávy o nemocech mohou vyvolat dojem nutnosti vzniku nové vakcíny 

a napomoci tak zahájení výzkumů na vývoji nového léku. 

Mezi negativní pak řadíme tyto vlivy: 

 nevhodně formulovanými zprávami  (špatným výběrem respondentů,  mylnými 

informacemi atd.) přicházejí farmaceutické firmy o důvěryhodnost a tím 

i o potencionální příliv financí z veřejného i soukromého sektoru; 

 nevhodně  formulované  zprávy  a  informace  o  nežádoucích  účincích  vyvolají 

nezájem pacientů o určitou léčivou látku;

 skrytá reklama vyvolá zájem pacientů o určitou léčivou látku;

 menší  farmaceutické  firmy  nemají  šanci  se  na  trhu  prosadit,  protože  média 

referují většinou o větších a známějších firmách; 

 snížení zájmu médií o danou nemoc může vývoj daného léku pozastavit nebo 

upozadit38.  

1.4.3 Epidemie a mediální etika

Etika médií  je aplikovanou etickou disciplínou,  která se zabývá dodržováním 

morálních hodnot a pravidel v mediální sféře (Remišová, 2010). Vzhledem 

k  problémům,  které  jsme  definovali  v  souvislosti  s  mediálním  pokrytím  období 

světových epidemií, považujeme za nutné sledovat v naší práci i tento aspekt novinářské 

činnosti. 

Každá profesní etika má dvě roviny: osobní a institucionální (Remišová, 2010). 

Tou osobní se rozumí chování každého jednotlivého novináře zvlášť. Mělo by být 

co možná nejuvědomělejší a zodpovědné vůči povaze činnosti, jíž žurnalista vykonává. 

Novinářskou etiku  na institucionální  úrovni  pak zajišťují  zejména profesní  sdružení, 

která  formou  regulace  nastavují  kontrolu  nad  doržováním  morálních  standardů. 

38 Ústní sdělení Ing. Evy Niklíčkové (inspektorky Oddělení správné výrobní praxe Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10) dne 24. 3. 2017. 
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Nedodržováním  etických  principů  ztrácí  profese  novináře  v  očích  veřejnosti 

důvěryhodnost a prestiž  (Remišová, 2010). Proto je velmi důležité regulační principy 

přijmout.

Novinářská etika stojí podle specialistky na manažerskou etiku Anny Remišové 

(2010,  s.  87–88)  na šesti  základních  pravidlech.  Novinář  by měl  „přinášet  pravdivé 

informace,  být  čestný,  respektovat  právo  druhých  na  svobodu  projevu,  respektovat 

lidskou důstojnost, zodpovídat za své činy a jejich důsledky a sloužit veřejnému zájmu“. 

Zejména tyto  principy zohledňují  všechny formy samoregulace médií.  Mezi ně patří 

etické kodexy, tiskové rady, tiskový (příp. redakční) ombudsman a systémy profesního 

vzdělávání novinářů (Remišová, 2010). S ohledem na téma naší práce se nyní pokusíme 

vymezit,  jakým  způsobem  je  referování  o  nemocech  a  medicínských  výzkumech 

upraveno v některých etických kodexech. 

Pro porovnání jsme si vybrali tři profesní kodexy. Dva z nich jsou s ohledem 

na praktickou část naší práce, kdy budeme analyzovat audiovizuální sdělení 

o  nemocech,  stěžejními  dokumenty  veřejnoprávních  televizí.  Jde  konkrétně  o  BBC 

Editorial  Guidelines39 a  Kodex České televize.  Třetím dokumentem je  Etický kodex 

Asociace  televizních  organizací  (ATO)40.  S  ohledem na  rozsah  práce  budeme  vždy 

zkoumat  pouze  ty  části  kodexů,  které  by  se  mohly  bezprostředně  týkat  mediálního 

pokrytí medicínské oblasti. 

BBC Editorial Guidelines

První zmínky týkající se referování o nemocech najdeme v sekci č. 5 s názvem 

Harm and Offence (škody a trestný čin). Ta mimo jiné ukládá novinářům BBC zvlášť 

opatrné zacházení  s  jazykem.  Použití  „silného“,  emotivního jazyka  je nutné náležitě 

redakčně odůvodnit. Podle BBC totiž může takový jazyk vyvolat nečekanou reakci 

v případě, že „... jsou pejorativní termíny použity ve vztahu k nemoci nebo zdravotnímu 

postižení“ (BBC, 2017). 

Konkrétnější  úpravu bychom čekali  v sekci 11 War,  Terror and Emergencies 

(válka, násilí a nouze). V úvodu této části je uvedeno, že BBC má velkou zodpovědnost 

při pokrývání mimořádných událostí, neboť tyto informace jsou zdrojem nejen 

39 Příklad Velké Británie jsme vybrali, neboť se domníváme, že země je typickým zástupcem 
západoevropské žurnalistiky a že zde jsou novinářské postupy na vyšší úrovni, než ve střední a 
východní Evropě. 

40 ATO jsme si vybrali proto, že TV Nova, jejíž sdělení budeme analyzovat v praktické části, vlastní 
etický kodex k nahlédnutí veřejnosti neposkytuje (Štěrbová, 2011, s. 52). Vzhledem k tomu, že je TV 
Nova členem ATO, se však musí řídit alespoň tímto etickým kodexem. 
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pro britské občany, ale i pro další lidi z celého světa. Dle kondexu by novináři měli 

mimořádné  události  co  nejlépe  objasnit.  Sloužit  k  tomu  může  například  přehledná 

grafika41.  Novináři  zároveň mají  povinnost  nahlásit  jakýkoli  redakční  tip  týkající  se 

„vysoce  rizikových  událostí  nebo  aktivit“  (High  risk  events/activities)  speciálnímu 

redakčnímu  týmu  BBC.  Mezi  tyto  rizikové  události  patří  mimo  jiné  i  propuknutí 

závažných onemocnění a pandemie (BBC, 2017, Section 11). 

Podle článku 7 se žurnalisté musí vyvarovat narušení soukromí osob 

při referování o vysoce rizikových událostech. Materiály dokumentující lidské utrpení 

a neštěstí musí být náležitě ospravedlněny, stejně jako záběry zobrazující zranění 

či přímo mrtvá těla. V případě katastrof a mimořádných událostí si zaměstnanci BBC 

nesmí  vynucovat  rozhovor  pod  tlakem,  mají  zakázáno  dotčené  osoby  opakovaně 

kontaktovat, jestliže rozhovor odmítnou, a musí se řídit tím, jaké informace chtějí tyto 

osoby poskytnout42. 

Z analýzy BBC Editorial Guidelines jsme zjistili, že kodex neobsahuje žádnou 

zmínku o tom, jak by novináři měli zacházet s informacemi o aktuálních medicínských 

objevech a epidemiích. Na druhou stranu jsou zde zmíněna hlavní úskalí, která mohou 

nastat při informování veřejnosti o nemocech. 

Kodex České televize

4. odstavec článku 17 uvádí, že „šokující záběry nikdy nesmějí být samoúčelné“ 

a jejich odvysílání je třeba náležitě odůvodnit (Česká televize, 2002, s. 32). Odstavec 6 

téhož článku zmiňuje, že záběry na mrtvé, raněné a šokem vyšinuté lidi lze do vysílání 

zařadit pouze po předchozí konzultaci s šéfredaktorem příslušné pracovní skupiny. 

Mimořádným událostem je pak v Kodexu České televize věnován samostatný 

článek (19). Ten České televizi přímo ukládá informovat veřejnost o „událostech, které 

vážně ohrožují nebo narušují běžný život obyvatel doma i v zahraničí“ (Česká televize, 

2002, s. 35). V následném výčtu toho, co se těmito událostmi konkrétně rozumí, nemoci 

chybí. Na základě charakteristiky mimořádné události z kapitoly 1.1 však v naší práci 

budeme předpokládat,  že  do  této  skupiny epidemie  patří.  V třetím odstavci  je  totiž 

uvedeno, že při pokrytí kritických událostí by se novináři měli zaměřit především 

41 Section 11: War, Terror and Emergencies: BBC Editorial Guidelines [online]. BBC, 2017 [cit. 4. 3. 
2017]. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/war-terror-
emergencies/principles

42 Section 7: Privacy: BBC Editorial Guidelines [online]. BBC, 2017 [cit. 4. 3. 2017]. Dostupné z: 
http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/privacy/reporting-death
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na prognózy a aktuální vývoj situace, spíše než na analýzu příčin a důsledků (Česká 

televize, 2002). Zpravodajství by v tomto případě mělo být věcné, rychlé, 

bez zbytečných emocionálních projevů, které by mohly vyvolat paniku. 

Z rozboru Kodexu České televize je patrné, že se jeho tvůrci snažili do pravidel 

včlenit  základní  principy,  jichž  by  se  novináři  měli  při  zpravování  veřejnosti  o 

mimořádných událostech držet. Úprava, která by konkretizovala postupy při zpracování 

mediálních  výstupů  o  epidemiích  či  medicínských  výzkumech,  zde  nicméně  zcela 

chybí. 

Etický kodex Asociace televizních organizací

Článek  2,  odst.  13  ukládá  redaktorům  postupovat  „citlivě  při  zařazování 

výpovědí  a  záběrů  na  osoby,  které  jsou  osobami  blízkými  obětí  dopravních  nehod, 

katastrof apod. či osob poškozených trestným činem“ (Asociace televizních organizací, 

2009). Článek 4 omezuje svobodu projevu novináře v případě, kdy příspěvek obsahuje 

samoúčelné násilí, bezdůvodně zobrazuje umírající nebo trpící osoby. Uvádí se zde ale, 

že „bezdůvodným zobrazením však není takové zobrazení, které je vzhledem 

ke společensky závažné příčině ve veřejném zájmu“ (Asociace televizních organizací, 

2009). Kodex rovněž ospravedlňuje zjednodušení televizního příspěvku v případě, kdy 

to  vyžaduje  stanovený  rozsah  reportáže  nebo  laický  (ne)zájem  diváků  (Asociace 

televizních organizací, 2009). 

Etický  kodex ATO obsahuje pravidla,  která  by se vztahovala  k referování  o 

nemocech, jen velmi zřídka.  Tento fakt je dán univerzální  povahou dokumentu,  kdy 

jeho principy musí být aplikovatelné v praxi všech členů ATO 

(tzn. jak ve veřejnoprávní, tak v komerční televizi). Chybí zde ale rovněž zmínka o etice 

zveřejňování výsledků objevů v medicíně, která by mohla být všeobecně platná 

pro všechny novináře. 

Z poznatků, které jsme shromáždili v teoretické části, vyplývá, že média mají 

během  odbobí  epidemií  velký  vliv  na  celou  společnost.  Jedná  se  o  téma  citlivé; 

neopatrné zacházení s informacemi může vyvolat až panickou reakci publika. Etická 

úprava práce novinářů během epidemií však prakticky neexistuje, a to ani 

v západoevropské žurnalistice (zde jen částečně). České mediální prostředí neposkytuje 

novinářům ani doporučení, kterých by se při zacházení s informacemi o nemocech 
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či aktuálních objevech v mediícně měli držet. Proto, zdá se, záleží na každé jednotlivé 

redakci a na tom, jakým způsobem si práci během epidemií rozvrhne. 

V praktické části chceme právě tento trend sledovat a zároveň chceme popsat, 

jak a  zda vůbec se během epidemií  virů ebola a  zika změnilo  chování  a  uvažování 

publika a farmaceutických firem. 
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2. Praktická část

Cíl praktické části

V teoretické části jsme shrnuli poznatky o vlivu mediálních sdělení 

na společnost. Cílem praktické části je aplikovat tato zjištění na mediální pokrytí období 

epidemií virů ebola a zika. Chceme specifikovat, jaký účinek vyvolala mediální sdělení 

o těchto nemocech u publika a u farmaceutických firem. Budeme sledovat, jak naše dvě 

nejvýznamnější televize (Česká televize a televize Nova) zacházely s informacemi 

o nemocech a zda (a jakým způsobem) mohl tento způsob ovlivnit atmosféru 

ve společnosti. 

Metody výzkumu

Zvolili  jsme  metodu  případové  studie43,  kde  jsme  zkombinovali  několik 

výzkumných postupů. Prvním je analýza audiovizuálních mediálních sdělení 

o  epidemiích  virů  ebola  a  zika  v  České  televizi  a  televizi  Nova  (prostřednictvím 

mediálního  monitoringu  na  platformě  Newton  Media,  a.s.),  po  nichž  následovaly 

hloubkové rozhovory se zástupcem České televize, PR Trainee Ninou Ortovou, která 

shromažďuje mediální výstupy pro Asiociaci inovativního farmaceutického průmyslu, 

a s představitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv (pro následnou analýzu dopadů 

na  farmaceutické  firmy).  Třetí  částí  výzkumu  je  studium a  rozbor  výsledků  šetření 

agentur zaměřujících se na průzkum trhu,  veřejného mínění a médií,  které se týkaly 

vlivu mediálních sdělení o nemocech na publikum. 

Výzkumná otázka

Výzkumnou otázku jsme si stanovili  následovně:  Jaký vliv měl způsob, jehož  

Česká televize  a televize  Nova využívaly  při  referování  o světových epidemiích  virů  

ebola a zika, na publikum a farmaceutický průmysl? 

Propozice

Domníváme se,  že způsob, kterým Česká televize  a televize Nova pokrývaly 

období epidemií virů ebola a zika, mělo vliv na chování a smýšlení publika. Rovněž si 

43 Empirická studie o nějakém jevu v rámci jeho každodenního kontextu, která odpovídá především na 
otázky „proč“ a „jak“. Zaměřuje se na sledování jednoho případu. Na začátku je třeba si položit 
výzkumnou otázku a propozice, které pomáhají při shromažďování dat (Trampota a Vojtěchovská, 
2010, s. 62. 
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myslíme,  že  mediální  sdělení  mohla  ovlivnit  fungování  farmaceutického  průmyslu 

během stanoveného období. 

Tuto hypotézu jsme formulovali na základě dostupných poznatků o vlivu médií. 

Styl  referování  o  daných  onemocněních  způsobil,  že  publikum  téma  vnímalo  jako 

důležité. Stejně tak mohla publikum ovlivnit i volba určitých jazykových postupů. 

Ke zvýšené ostražitosti recipientů mohla přispět také frekvence výskytu zpráv 

o neexistující léčbě proti virům ebola a zika. Také se domníváme, že zvýšená pozornost, 

již média a publikum věnovaly tomuto tématu, mohla přispět k zájmu farmaceutických 

firem na vývoji medicínských inovací. 

2.1 Analýza mediálních sdělení o epidemiích virů ebola a zika

U obou televizních stanic budeme sledovat následující ukazatele: 

 celkový počet dnů ve sledovaném období, během nichž byl ve zpravodajských 

pořadech odvysílán alespoň jeden příspěvek o viru ebola a zika;

 zastoupení příspěvků v jednotlivých zpravodajských pořadech;

 poměr vlastních44 a agenturních zpráv45;

 vývoj mediálního pokrytí (počtu příspěvků) během sledovaného období;

 výběr respondentů, kteří byli hosty živého vysílání zpravodajských pořadů; 

 způsob informování o vývoji vakcín a objevech v medicíně, které souvisely 

s virem ebola a zika. 

Následně  se  na  základě  rozhovorů  s  šéfredaktory46 snažíme  zjistit  oficiální 

redakční politiku, kterou se sledovaná média řídila v období epidemií virů ebola a zika. 

Sledovaným obdobím je v případě viru ebola 1. březen 2014 – 31. prosinec 2016. 

V případě viru zika jde o 1. leden 2016 – 31. prosinec 2016. Z vysílání České televize 

jsme  sledovali  pořady  Události,  Polední  události,  Události  v  regionech  a  Události, 

komentáře. Ze zpravodajských pořadů televize Nova jsme analyzovali příspěvky 

44 Vlastní příspěvky definujeme jako takové, které disponují původním obrazovým materiálem dané 
televizní stanice. Vystupuje v nich redaktor (je přímo účasten dění). Informace, které v příspěvku 
zaznívají, jsou výsledkem rešeršní práce tohoto redaktora (Osvaldová, Halada a kol., 2007, s. 240). 

45 Agenturní příspěvky definujeme jako takové, které televizní stanice přejímá od tiskových agentur (je 
jejich odběratelem). Obrazový materiál je přímo produktem tiskové agentury. Informace jsou spíše 
souhrnné, než konkrétní a omezují se zejména na data a čísla (Osvaldová, Halada a kol. 2007, s. 241). 

46 Vzhledem k tomu, že televize Nova nám nakonec odpovědi na naše otázky neposkytla, omezuje se 
tato část pouze na rozhovor s šéfredaktorem zpravodajství České televize Mgr. Petrem Mrzenou. 
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v  Ranních  televizních  novinách,  Poledních  televizních  novinách  a  Televizních 

novinách. 

2.1.1 Česká televize

Virus ebola

Česká televize se během sledovaného období ve svém zpravodajství věnovala 

ebole celkem 70 dnů. První příspěvek o epidemii eboly byl odvysílán 30. března 2014 

v pořadu Polední  události.  Jednalo  se  o  čtenou zprávu s  informací  o  nárůstu  počtu 

mrtvých47.  Poslední příspěvek se objevil ve vysílání Událostí  dne 23. prosince 2016. 

Moderátorka Marcela Augustová formou čtené zprávy diváky informovala, že vakcína 

proti ebole byla stoprocentně účinná v klinických testech a pokračuje se ve zjišťování 

vedlejších účinků u dětí a pacientů s HIV48. 

Graf 1: Počet příspěvků o ebole v jednotlivých zpravodajských relacích České televize
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zdroj: NEWTON Media, a.s., autorka

Graf 1 zaznamenává počet příspěvků o ebole, které byly odvysílány 

v konkrétních relacích České televize během námi sledovaného období. Do příspěvků 

Událostí, komentářů nezapočítáváme takzvané headliny, tj. krátké čtené zprávy, nýbrž 

pouze příspěvky, kde bylo téma analyzováno a rozebíráno s odborníky.

47 Peroutková, J. v pořadu Polední události. Česká televize 24, dne 30. 3. 2014.
48 Augustová M. v pořadu Události. Česká televize 1, dne 23. 12. 2016.
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Z  grafu  vyplývá,  že  Události,  komentáře  se  tématu  eboly  věnovaly  celkem 

sedmkrát. Pokaždé to bylo v situacích, kdy si téma epidemie eboly zasluhovalo větší 

pozornost a bytostně se dotýkalo obyvatel České republiky. První diskuze proběhla 

v srpnu roku 2014, kdy se nemoc v Africe začala masivně šířit. Téma se dále probíralo 

v  souvislosti  se  zavedením  preventivních  opatření  ve  světě  a  v  České  republice, 

odsouhlasením  humanitární  pomoci  českou  vládou,  prvním  podezřením  na  nákazu 

ebolou v ČR a následně jejím vyvrácením a v souvislosti s výhrůžkami českému státu 

neznámým pachatelem.  Události  v  regionech informovaly o stavu Centra  biologické 

ochrany Těchonín, které by mohlo v případě nákazy v Česku hospitalizovat nakaženého 

pacienta, a o práci českých vědců, kteří během epidemie vyvíjeli potvrzovací rychlotest 

na  ebolu.  Příspěvky  v  poledních  a  odpoledních  událostech  pak  byly  zejména 

agenturního charakteru. 

Graf 2: Počet příspěvků o ebole v České televizi v jednotlivých měsících

zdroj: NEWTON Media, a. s., autorka

Do Grafu 2 jsme zaznamenali vývoj počtu příspěvků během námi sledovaného 

časového úseku. Je z něj patrné, že mediální pokrytí věrně kopírovalo vývoj celé 

události. Nejvíce příspěvků (17) Česká televize odvysílala v srpnu a září 2014. V srpnu 

se o epidemii eboly začala zajímat Světová zdravotnická organizace (WHO) a počet 

nakažených se vyšplhal přes 1000. Virus se zároveň poprvé dostal do Evropy. Rapidní 

nárůst počtu příspěvků v říjnu 2014 zase souvisí s prvním vážným podezřením na ebolu 
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v České republice. Mediální zájem o událost dozníval ještě v listopadu, kdy příspěvků 

také bylo více. Od přelomu února a března jsme rovněž zaznamenali mírný vzestup 

zpráv o vývoji nových vakcín proti ebole. 

Graf 3: Poměr vlastního a agenturního zpravodajství České televize o ebole

zdroj: NEWTON Media, a. s., autorka 

Graf 3 znázorňuje poměr zastoupení vlastních zpravodajských příspěvků vůči 

informacím agenturního charakteru49. Česká televize ve zpravodajství o ebole více 

využívala agenturní informace, čísla nicméně nejsou příliš odlišná. To, že se agenturní 

informace ve zpravodajství objevovaly častěji, připisujeme charakteru celé události, 

která Českou republiku zasáhla de facto pouze okrajově. Vlastní zpravodajství tvořily 

rozhovory s odborníky (nebo přímými účastníky dění v Africe: např. s dobrovolníky 

českých Lékařů bez hranic), vlastní reportáže z českých letišť (během zavedení 

opatření), nemocnic (při podezření na ebolu u českého pacienta), vědeckého pracoviště 

(kde se vyvíjel rychlotest na ebolu) apod. 

Při analýze příspěvků jsme zjistili, že Česká televize pravidelně informovala 

o vývoji vakcíny proti ebole a o aktuálních medicínských objevech, které se této nemoci 

týkaly. Mírný vzestup zpráv týkajících se tohoto tématu jsme zaznamenali od přelomu 

49 Co rozumíme pod pojmy vlastní příspěvek a agenturní příspěvek, jsme již vysvětlili v úvodu 
praktické části práce. 
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února  a  března  2015.  První  zmínka  o  neexistující  léčivé  látce  padla  v  Událostech, 

komentářích  2.  července 2014, kdy ředitel  českých Lékařů bez hranic Pavel  Gruber 

upozornil  na  fakt,  že  farmaceutické  firmy  nevyvíjí  dostatečné  úsilí  pro  vynalezení 

vakcíny. Podle něj se tak děje proto, 

že komerční společnosti nechtějí investovat do léku, z něhož nebudou mít odpovídající 

zisk. Přitom by se výdaje na výzkum dle Grubera pokryly50. 

V  několika  následujících  příspěvcích  Česká  televize  informovala  o  testování 

nové látky Zmapp. Neuvedla však podrobnosti o tom, v jaké fázi se testování nachází.  

Ve vysílání Událostí, komentářů dne 8. srpna 2014 epidemiolog Roman Prymula krátce 

informoval o tom, že Zmapp prošel testováním na opicích, nyní se zkouší na lidech. 

Dále se příspěvky až do října 2014 omezily na strohé informace o zkouškách nového 

preparátu. 21. října 2014 poprvé zazněla v reportáži Událostí informace o tom, jakým 

způsobem probíhá testování nových vakcín (preklinická část a následná klinická část 

se třemi fázemi). V období od ledna do března 2015 se frekvence informací o testování 

nových léčivých přípravků proti ebole mírně zvýšila, opět ale neobsahovala bližší 

informace. Konkrétněji se vakcinací zabýval až zcela poslední příspěvek Událostí z 23. 

prosince 2016.  

Česká televize do svých živých vysílání k tématu eboly přizvala celkem 11 

různých hostů. Nejčastěji (čtyřikrát) se k epidemii vyjadřoval ředitel Lékařů bez hranic 

v ČR Pavel Gruber. Dvakrát se vysílání účastnili hlavní hygienik České republiky 

Vladimír Valenta, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a lékař z infekčního 

oddělení Nemocnice na Bulovce Ladislav Machala. Jednou vystoupili politický geograf 

Michael Romancov, lékařka z organizace Lékaři bez hranic v ČR Radka Čapková, 

předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula, ministr zahraničních věcí 

Lubomír Zaorálek, mluvčí Nemocnice Na Bulovce Martin Šálek, premiér Bohuslav 

Sobotka, bývalý šéf civilní rozvědky Karel Randák a bezpečnostní analytik Jan 

Schneider. 

Na základě anylýzy televizních příspěvků České televize jsme dospěli k závěru, 

že epidemii eboly byl ve vysílání poskytnut adekvátní prostor. Informace (s výjimkou 

analytičtějších příspěvků v Událostech, komentářích) se v České televizi pokaždé 

věnovaly aktuálním zprávám o ebole z celého světa. Obsahovaly zmínky o počtu 

nakažených a mrtvých, o nových postupech zdravotnických organizací a jednotlivých 

vlád, o podezřeních v Evropě a sousedních státech a rovněž o léčbě a nových 

50 Gruber, P. v pořadu Události, komentáře. Česká televize 24, dne 2. 7. 2014. 
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medicínských objevech (viz níže). Z našeho pohledu volila Česká televize přiměřenou 

rétoriku. V žádném příspěvku jsme nenašli emocionálně zabarvenou výpověď, která by 

mohla u publika vyvolat neočekávanou reakci nebo jej uvádět v omyl. Česká televize 

také dostatečně informovala o rizicích spojených s ebolou, která vhodně zasadila do 

kontextu českého prostředí. Je patrné, že povětšinou čerpala z agenturních zdrojů, 

některé příspěvky však doplnila i o příběhy Čechů, kteří s ebolou přišli do styku 

(například dobrovolníci a členové Lékařů bez hranic). Do vysílání si zvala adekvátní 

hosty a odborníky. Jejich nabídka však nebyla příliš pestrá. Domníváme se, že k diskuzi 

mohla přizvat například ještě zástupce farmaceutické společnosti nebo Státního ústavu 

pro kontrolu léčiv, protože v Událostech, komentářích se často debatovalo o vývoji nové 

vakcíny. 

Za  nedostatečné  považujeme  informování  o  vývoji  léků  proti  ebole.  Česká 

televize  sice  věnovala  zprávám o  testování  nových  přípravků  poměrně  velkou  část 

vysílání, příspěvky ale byly zmatené. Nebylo jasné, o kterém konkrétním léku se zrovna 

hovoří (vzhledem k tomu, že během epidemie eboly testováním procházely tři léčivé 

látky).  Laická  veřejnost  nebyla  dostatečně  informována  o  fázích,  jimiž  vývoj  musí 

projít. Nebyla obeznámena ani s principy, na kterých jednotlivé látky fungují. Obzvláště 

v situacích, kdy na nemoc zatím neexistuje schválený lék, informace tohoto charakteru 

považujeme za nezbytně nutné. 

Virus zika

Alespoň jedna zmínka o epidemii viru zika se v České televizi během období od 

27. ledna 2016 do 7. listopadu 2016 objevila v celkem 33 dnech. První příspěvek byl 

odvysílán v Událostech dne 27. ledna 2016 a obsahoval informaci o prvním evropském 

případu, základní fakta o nemoci a jejím přenosu a zároveň uvedl, že v Evropě masivní 

rozšíření nehrozí. Na tuto zprávu navazoval rozhovor v Událostech, komentářích, 

k němuž byl přizván ředitel Lékařů bez hranic v ČR Pavel Gruber. Hovořil o tom, že 

na nemoc neexistuje lék, ale pro Evropany větší problém nepředstavuje. Občanům, kteří 

by se rozhodovali  vycestovat  do postižených zemí,  doporučil,  aby se drželi  pokynů 

Světové zdravotnické organizace a ministerstva zdravotnictví ČR. Poslední zmínka ze 

7.  listopadu  v  Událostech  v  regionech  informuje  o  celkovém  počtu  (šestnácti) 

nakažených lidí v České republice. 
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Graf 4: Počet příspěvků o zice v jednotlivých zpravodajských relacích České televize
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Z Grafu 4 vyplývá, že nejvíce příspěvků o viru zika se (stejně jako v případě 

eboly)  objevilo  v  pořadu  Události.  Do  příspěvků  Událostí,  komentářů  jsme  opět 

nezapočítávali  krátké  čtené  zprávy.  Analýza  problematiky  proběhla  v  Událostech, 

komentářích pouze jednou, a to v souvislosti s prvními případy nákazy v Evropě hned 

na  začátku  námi  sledovaného  období.  Tento  fakt  je  dán  charakterem  nemoci,  kdy 

úmrtnost během epidemie byla téměř nulová a bližší informace o tom, jaké komplikace 

zika může způsobit např. těhotným ženám, se zatím pouze zjišťovaly. 

Poměrně velký počet příspěvků (7) byl odvysílán v pořadu Události v regionech. 

Zprávy povětšinou informovaly o průběhu práce vědců z Národní referenční laboratoře 

v Ostravě, kteří v průběhu epidemie ziky vyvíjeli potvrzovací test na tuto nemoc. Hlavní 

zpravodajská relace zařadila informaci do svého vysílání až tehdy, kdy byla ověřena 

účinnost testu. 
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Graf 5: Počet příspěvků o zice v jednotlivých měsících

zdroj: NEWTON Media, a. s., autorka

Graf  5  znázorňuje  průběh  mediálního  pokrytí  epidemie  viru  zika  v  námi 

sledovaném období. Největší počet příspěvků v únoru 2016 je dán přibývajícím počtem 

nakažených po celém světě  a novou teorií,  že  virus může ohrožovat  na zdraví  ještě 

nenarozené děti. Média (včetně ČT) si rovněž začala všímat souvislosti epidemie 

s karnevalem v Riu de Janeiru a následně i letními olympijskými hrami. Na konci února 

byly  také  potvrzeny  první  případy  výskytu  onemocnění  na  českém  území.  Před 

začátkem letních prázdnin a během července zaznamenáváme mírný nárůst zpráv o zice, 

který je dán zejména blížícím se termínem zmiňovaných olympijských her. V srpnu, 

kdy se olympiáda konala, lze logicky pozorovat rapidní nárůst počtu příspěvků. 

Po skončení olympijských her se média zice věnovala jen okrajově, a to v souvislosti 

s negativními výsledky testů, jež byly provedeny u českých sportovců. 
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Graf 6: Poměr vlastního a agenturního zpravodajství České televize o zice

zdroj: NEWTON Media, a. s., autorka

Z Grafu  6  je  zřejmé,  že  i  v  případě  epidemie  viru  zika  převažovaly  zprávy 

agenturního charakteru. Redakce České televize pokrývala zejména zprávy týkající se 

vývoje potvrzovacího testu již zmiňovanou Národní referenční laboratoří v Ostravě 

a také situaci,  kdy byl  virus v České republice poprvé potvrzen. Redakce také téma 

zpracovávala těsně před olympijskými hrami, v jejich průběhu a krátce po nich. V tomto 

období  prokládala  agenturní  zprávy  o  aktuálním  vývoji  situace  ve  světě  zprávami 

vlastními, které se zaměřovaly na českou olympijskou výpravu a její fanoušky 

v Riu de Janeiru.

Jak jsme již uvedli výše, Česká televize během sledovaného období pravidelně 

referovala  o  vývoji  ve  zdravotnické  oblasti.  Kromě  aktuálních  vědeckých  závěrů 

(například  o  tom,  že  zika  způsobuje  Guillain-Barrého  syndrom,  že  je  přenosná 

pohlavním  stykem  apod.)  publikovala  také  zprávy  o  zjištění  českých  vědců  (kteří 

vyvinuli  potvrzovací  test  a  následně  i  možnou  léčivou  látku).  Informace  o  vývoji 

vakcíny  byla  opatřena  potřebným  vysvětlením,  že  lék  musí  projít  několika  fázemi 

testování.  

V živém vysílání České televize se během epidemie viru zika k problematice 

vyjádřili  pouze  dva  hosté:  Pavel  Gruber,  ředitel  Lékařů  bez  hranic  v  ČR,  a  hlavní 

hygienik České republiky Vladimír Valenta. 
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Myslíme  si,  že  viru  zika  byl  ve  vysílání  České  televize  věnován  dostatečný 

prostor.  V porovnání  s  epidemií  eboly se lišil.  Tento fakt  je nicméně dán rozsahem 

epidemie (ebola zasáhla větší část světa a trvala déle) a charakterem nemoci (ebola je 

smrtelné onemocnění a šíří se přímým kontaktem z člověka na člověka).  Jazyk,  jejž 

moderátoři  a  reportéři  využívali  při  zpravování  o  epidemii  ziky,  byl  přiměřený. 

Neobsahoval žádné výrazy, které by mohly vyvolávat paniku nebo jinou neočekávanou 

reakci  publika.  Objem informací,  které  Česká  televize  svým divákům poskytla,  byl 

dostatečný.  Televize  často  zdůrazňovala,  že  riziko  plošné  epidemie  v  ČR  nehrozí. 

Zmiňovala i preventivní opatření, kterých mohli využít například cestovatelé. Rezervy 

opět vnímáme v rozhovorech s odborníky. Téma ziky bylo v Událostech, komentářích 

diskutováno pouze jednou a opět se k němu vyjadřoval Pavel Gruber. Domníváme se, 

že veřejnost by vzhledem k pořádání letních olympijských her ocenila například diskuzi 

se  zástupci  českého  olympijského  týmu.  V souvislosti  s  úspěšnými  objevy českých 

vědců  mohla  televize  oslovit  i  člena  některého  z  týmů,  který  by  veřejnosti  objev 

přiblížil.  Tím by usnadnila přijetí  poměrně náročné informace vědeckého charakteru. 

Česká televize v souvislosti se zikou tolik nezdůrazňovala chybějící vakcínu, jako tomu 

bylo u viru zika. To si ale opět vysvětlujeme odlišnou povahou obou nemocí. Zároveň si 

myslíme, že některé příspěvky o objevech českých vědců mohly být odvysílány kromě 

Událostí v regionech i v hlavní zpravodajské relaci. Sleduje ji více diváků a zprávy 

o tomto bezpochyby významném pokroku by tak měly větší dosah. 

2.1.2 Televize Nova

Virus ebola

Televize Nova ve sledovaném období věnovala zprávám o ebole celkem 98 dní. 

1.  dubna  2014  se  v  Televizních  novinách  objevila  první  zmínka  o  ebole.  Pořad 

informoval o tom, že virus zabíjí v Africe a šíří se velmi rychle. Poslední informace 

o  ebole  ve  vysílání  televize  Nova  zazněla  13.  srpna  2016  v  Televizních  novinách. 

Jednalo se o přehled událostí spojených s vydíráním českého státu v souvislosti 

se zadržením podezřelého pachatele. 
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Graf 7: Počet příspěvků o zice v jednotlivých zpravodajských relacích TV Nova
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zdroj: NEWTON Media, a. s., autorka

V  Grafu  7  opět  sledujeme  rozvržení  příspěvků  do  zpravodajských  relací. 

Televize Nova často zprávy z hlavní zpravodajské relace opakuje i v Ranních 

a Poledních televizních novinách. Proto do grafu započítáváme pouze příspěvky, které 

jsou obsahově odlišné. Stejně tak tomu bude i v grafech následujících. 

Větší počet příspěvků se objevil v Televizních novinách. Delší stopáž pořadu 

umožňuje s tématem lépe pracovat a udělat  z něj atraktivní zprávu. Ranní a polední 

televizní noviny téměř vůbec neobsahovaly původní (vlastní) televizní příspěvky. 
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Graf 8: Počet příspěvků na TV Nova o ebole v jednotlivých měsících

zdroj: NEWTON Media, a. s., autorka

Nejvíce se tématu eboly zpravodajství věnovalo na sklonku léta 2014. V srpnu, 

kdy zaznamenáváme rapidní nárůst počtu příspěvků, se objevili první nemocní v Evropě 

a Spojených státech amerických. Televize Nova v tomto období často informovala 

o  tom,  jaký  by  byl  postup  při  výskytu  eboly  na  českému  území.  Zároveň 

zaznamenáváme vyšší  výskyt  zpráv o nové léčivé látce na ebolu.  V říjnu bylo větší 

mediální  pokrytí  způsobeno  prvním  podezřením  na  ebolu  u  českého  občana 

(následovala další dvě podezření). Frekvence zpráv o ebole pak pozvolna klesá. V roce 

2016 už se televize Nova tématu věnovala jen minimálně. V únoru monitorujeme tři 

zprávy,  v  nichž  se informace o ebole  vyskytla  vždy v příspěvku,  který se primárně 

věnoval nové epidemii, viru zika. 
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Graf 9: Poměr vlastního a agenturního zpravodajství TV Nova o ebole

zdroj: NEWTON Media, a. s., autorka

Většina příspěvků na televizi Nova se omezovala na agenturní informace, které 

byly přeformulovány živějším jazykem51. Tento typ zpravodajství zdůrazňoval zejména 

jednotlivé případy nákazy mimo území Afriky. Jednalo-li se o delší příspěvky, než 

o čtené zprávy,  byly  využity obrazové a  zvukové materiály zahraničních televizních 

stanic. Při tvorbě vlastního zpravodajství televize využívala metody rozhovoru 

s odborníky či politiky, nebo reportáž „na vlastní kůži“. Takto si například reportérka 

Pavlína  Kosová vyzkoušela  pobyt  v  biovaku,  v  němž by případně  byl  přepravován 

nakažený pacient. Vlastnímu zpravodajství byl dán prostor opět ve chvíli, kdy se 

v České republice objevil  první potenciálně nakažený pacient,  a také, když českému 

státu neznámý pachatel vyhrožoval rozšířením nemoci. 

Televize  Nova  ve  svých  příspěvcích  rovněž  zdůrazňovala,  že  proti  nemoci 

neexistuje vakcína, a poměrně nevhodným způsobem informovala o jejím vývoji. 

V případě, kdy byla dvěma lékařům podána experimentální léčba, televize uvedla, že se 

jejich stav „začal z hodiny na hodinu zlepšovat“52. Vysílala také zprávy o tom, že se 

51 Ebole byly přiřazovány vlastnosti jako „zákeřný vir“ (Televizní noviny, 28. 6. 2014), „smrtící virus“ 
(Ranní televizn noviny, 28. 7. 2014) nebo „vir, který nosí smrt“ (Televizní noviny, 25. 6. 2014). 

52 Nová, M. v pořadu Televizní noviny. Televize Nova, dne 9. 8. 2014
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v postižených oblastech používá lék, který doposud prošel pouze testováním na opicích. 

Televize Nova zde nicméně nevysvětlila jednotlivé fáze testování. V rozhovoru 

s Vladimírem Valentou dne 19. srpna 2014 se moderátor Petr Suchoň hygienika zeptal, 

zda má Česká republika přístup k látce Zmapp, aniž by před tím uvedl diváky 

do kontextu. O vakcíně Zmapp referovala televize Nova jako o zázračném medikamentu 

pak ještě třikrát. 

Příspěvek z října 2014 informuje o vývoji tří vakcín proti ebole v Rusku. Později 

pak Televizní noviny uvedly, že se během několika týdnů začne testovat nový lék 

na ebolu. Chybí zde nicméně informace, o jakou část testování půjde. Stejně je tomu 

i u následujících zpráv, které se omezují pouze na strohou informaci, že léky vykazují 

„slibné výsledky“ a projdou dalším testováním53. 

Do vysílání televize Nova byli přizváni pouze hlavní hygienik Vladimír Valenta 

a ministr vnitra Milan Chovanec. 

Na základě analýzy příspěvků televize Nova jsme dospěli k závěru, že většina 

z  nich  byla  vytvořena  z  agenturních  materiálů.  Příspěvky  ve  větším  množství 

odkazovaly  pouze  k  jednotlivým  případům  onemocnění  ve  světě  a  neuváděly 

kontextuální  data  (počty  mrtvých,  nakažených,  výčet  postižených  zemí  apod.). 

Překvapivě málo informací podávala televize k inkubační době nemoci nebo k jejím 

projevům. Dvakrát byly ve zprávách odvysílány konspirační teorie týkající se původců, 

kteří měli virus v Africe rozšířit (v prvním případě se dle televize Nova jednalo 

o bylinkářku, v druhém případě o chlapce, jenž si hrál s netopýry). Nova si do vysílání 

nezvala téměř žádné odborníky. Nezaměřila se ani na Čechy, kteří v souvislosti s ebolou 

vyvíjeli dobrovolnickou činnost. Zpravodajství často informovalo o vývoji léků 

na ebolu, ovšem bez předchozího zařazení do kontextu. Zcela zde chyběly informace 

o jednotlivých testovacích fázích. Poměrně dobře ale televize oddělelila látku Zmapp 

od ostatních zkoumaných vakcín (léčiva vždy jednoznačně identifikovala či nazvala). 

Ve vysílání  chyběla  také  zpráva z  prosince  2016,  kdy jedna z  látek  úspěšně prošla 

klinickým testováním.  Jednotlivé  příspěvky nepůsobily neutrálně.  Byly  formulovány 

emocionálně zabarveným jazykem.  Ebolu opakovaně přirovnávaly k reálné hrozbě a 

budily dojem nejistoty. 

53 Asynchronní výpověď redaktorky v pořadu Ranní televizní noviny. Televize Nova, dne 27. 11. 2014

43



Virus zika

Zmínkám o viru zika bylo ve vysílání televize Nova věnováno celkem 45 dnů. 

První příspěvek z 22.  ledna 2016 informuje o rozšíření  onemocnění  v Brazílii,  jeho 

působení na nenarozené děti a neexistujícím léku. Poslední zpráva z 16. září 2016 uvádí, 

že od února Česko registruje celkem 20 nakažených Čechů, avšak u olympioniků 

se virus nepotvrdil. 

Graf 10: Počet příspěvků o zice v jednotlivých zpravodajských relacích TV Nova

Televizní noviny Ranní/Polední televizní noviny
0

5

10

15

20

25

30

35

40

zdroj: NEWTON Media, a. s., autorka

Toto znázornění potvrzuje závěr, k němuž jsme došli u stejného grafu 

v podkapitole týkající se eboly.  Většina původních příspěvků byla i během epidemie 

ziky  odvysílána  v  hlavní  zpravodajské  relaci.  V  Ranních  a  Poledních  televizních 

novinách se vlastní příspěvky téměř neobjevovaly. 
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Graf 11: Počet příspěvků na TV Nova o  zice v jednotlivých měsících

zdroj: NEWTON Media, a. s., autorka

Nejvíce  příspěvků  se  ve  zpravodajství  Novy  objevilo  v  únoru,  kdy  Světová 

zdravotnická organizace vyhlásila globální stav nouze. Zprávy se během tohoto měsíce 

zabývaly zejména projevy onemocnění. Informovaly i o aktuálních vědeckých objevech 

ohledně vlivu viru na nenarozené děti. V únoru se také zika potvrdila u dvou českých 

občanů. V souvislosti s tím, že je nemoc neohrozila na životě a laicky řečeno se „nic tak 

hrozného  nestalo“,  začala  frekvence  výskytu  zpráv  o  zice  v  následujcích  měsících 

pozvolna klesat. Krátkodobý výkyv mediálního pokrytí epidemie ziky pozorujeme 

v červenci v souvislosti s blížícími se prázdninami a letními olympijskými hrami. 

Oproti našemu původnímu očekávání nicméně zaznamenáváme jen velmi málo 

příspěvků během olympiády  a  krátce  po  ní.  Tento  jev  si  vysvětlujeme  tím,  že  zika 

nezpůsobila během sportovní události žádné komplikace a onemocnění rovněž nebyla 

potvrzena u žádného z českých sportovců. Téma se tak pro dynamické zpravodajství 

televize Nova stalo nezajímavým a až do prosince 2016 mu redakce nevěnovala větší 

pozornost. 

Během  epidemie  ziky  si  televize  Nova  do  živého  vysílání  přizvala  pouze 

primářku Kliniky infekčních, parazitálních a tropických infekcí Nemocnice Na Bulovce 

Hanu Roháčovou a ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. 
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O medicínských pokrocích a vakcínách Nova opět referovala poměrně často. 

28. ledna se v Ranních televizních novinách objevila informace, že experti vyvíjejí 

vakcínu, ale její testování bude možné až za dva roky. Ze zprávy ale není jasné, o jakou 

vakcínu a jaké experty se jedná. Podobným způsobem je konstruována i zpráva

z Televizních novin dne 30. ledna, která uvádí, že někteří epidemiologové si myslí, 

že  zika  může  vyvolat  stárnutí  svalů  a  smrt.  Opět  chybí  opření  tvrzení  o  vědecké 

argumenty.  Příspěvek z 16. února informuje o práci ostravských vědců, kteří vyvíjejí 

test na ziku, příspěvek z 26. února pak o chemikovi Kamilu Kučovi, jenž se se svým 

týmem pokouší objevit speciální preparát proti komárům. Zprávy z dubna referují 

o testování nové vakcíny (opět není specifikována), které má začít v listopadu. 

O úspěchu vědců z Biologického centra AV ČR a Výzkumného ústavu veterinárního 

lékařství, kteří objevili látku proti zice, informovaly Televizní noviny 16. a 17. června. 

Zpráva  byla  doplněna o informaci,  že  lék  musí  projít  testováním a  bude možné  jej 

použít až za několik let. O dalším léčivu, jehož testování na lidech má v nejbližší době 

začít, pak zprávy informovaly 22. června. 

Graf 12: Poměr vlastního a agenturního zpravodajství TV Nova o zice

zdroj: NEWTON Media, a. s., autorka
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Drtivou většinu zpráv a obrazových materiálů televize Nova přebírala 

z tiskových agentur. Pouze 14 % příspěvků lze hodnotit jako původní. Většina těchto 

vlastních  zpráv  opět  využívala  rozhovorů  s  odborníky.  Televize  zde  rovněž  využila 

výsledků ankety mezi občany České republiky, a to v reportáži Terezy Šnoblové 

z 27.  ledna 2016. Redaktorka se veřejnosti  ptá,  zda má o nemoci  nějaké informace. 

Odpovídá celkem šest respondentů, z nichž dva o nemoci „nevědí nic“, dva o ní něco 

„zaslechli ve zprávách/rádiu“, jeden dotazovaný z nemoci „nemá obavy“ a jeden naopak 

„má docela velkou obavu“54. 

Stejně  jako příspěvky o  ebole,  i  příspěvky o  zice  se  v  televizi  Nova věnují 

zejména  konkrétním  případům.  Chybí  zde  zprávy  o  počtu  nakažených,  televize 

publikuje odhady, nikoli komplexní čísla, často se ve vysílání objevuje zmínka o tom, 

že zika je reálnou hrozbou. Jen málo prostoru je však věnováno zprávám o tom, jak 

se nemoc přenáší a v čem konkrétně může být nebezpečná. Některé příspěvky působí 

spíše jako dohady,  než jako ověřené informace.  Zprávy o testování nově objevených 

vakcín  jsou  zmatené  a  neobsahují  dostatek  informací  o  jednotlivých  fázích  vývoje. 

Poměrně  velký prostor  (hned tři  příspěvky:  z  16.,  17.  a  18.  června,  zde  v  Ranních 

televizních  novinách)  je  věnován  objevu  nové  látky  českými  vědci.  Oproti  našemu 

původnímu očekávání se se začátkem letních olympijských her frekvence příspěvků 

o zice snížila a během této sportovní události o nemoci televize Nova téměř nevysílala. 

Jazykové prostředky byly voleny opatrněji, než tomu bylo v případě epidemie eboly. 

I tak však, stejně jako zmínky o ebole, příspěvky vyvolávaly dojem nejistoty a ohrožení. 

2.1.3 Principy práce České televize a televize Nova během epidemií

V předchozí kapitole jsme analyzovali televizní příspěvky, které během epidemií 

eboly a ziky odvysílala Česká televize a televize Nova. Abychom pochopili závěry, 

k nimž jsme analýzou dospěli, musíme specifikovat pracovní postupy, které jednotlivá 

média  během  období  epidemií  zavedla.  V  teoretické  části  jsme  rozebrali  některé 

důležité části profesních kodexů, které by způsob žurnalistické práce v období epidemií 

měly  upravovat.  Došli  jsme  však k  závěru,  že  v  dokumentech  je  tato  problematika 

poměrně nedostatečně upravena. Oslovili jsme proto šéfredaktory zpravodajských sekcí 

jednotlivých  televizních  stanic,  aby  nám  ozřejmili  postup,  jehož  se  redakce  během 

54 ŠNOBLOVÁ, Tereza. Nebezpečný virus zika v Evropě. Reportáž v pořadu Televizní noviny. Televize 
Nova, dne 27. 1. 2016
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epidemií  eboly a ziky držely.  Odpovědi  v této části  volně parafrázujeme.  Do příloh 

doplňujeme přepis části rozhovoru, který se tohoto tématu týká. 

Česká televize

Jak  jsme  již  uvedli  v  teoretické  části  práce,  v  Kodexu  České  televize  není 

jednoznačně  upraven  způsob  práce,  který  by  měli  redaktoři  dodržovat  v  případě 

propuknutí epidemií. Zpravodajství ČT má nicméně zavedený postup schvalování 

a konstruování zpráv, jenž vedení aplikuje i na případy mimořádných událostí. 

Nejdůležitější úlohu v celém procesu tvorby zpravodajských příspěvků sehrávají 

redakční porady, na nichž se mimořádné situace (kam epidemie patří), konkrétně řeší. 

Pokud by se určitá událost opakovala, vznikla by patrně interní směrnice, která 

by způsob práce v takovýchto situacích jednoznačně specifikovala. 

Samostatnou poradu na téma eboly nebo ziky vedení České televize nesvolalo. 

Témata se vždy řešila současně s jinými aktuálními zprávami z domova či zahraničí. 

Zpočátku  Česká  televize  pracovala  s  agenturními  informacemi.  Podrobnější  analýza 

problematiky epidemie  eboly a  ziky totiž  nebyla  nutná,  neboť se nemoc objevovala 

pouze  na  africkém  kontitnentu.  Až  poté,  co  se  téma  osobně  dotklo  diváků  České 

televize, se k agenturním zprávám dodávala určitá přidaná hodnota v podobě vlastních 

reportáží,  debat  či  analýz.  Právě  v  této  chvíli  se  téma  diskutovalo  na zmiňovaných 

redakčních poradách. 

Když se objevilo první podezření nákazy na českém území, vedení zpravodajství 

diskutovalo s redaktory zejména otázky ochrany osobních údajů. Redaktoři řešili, 

zda zveřejnit identitu pacienta, a jakým způsobem ověřit informaci o jeho zdravotním 

stavu. 

Česká televize podle šéfredaktora zpravodajství obě epidemie pokryla jinak, než 

komerční  televize.  Snažila  se  o  obou chorobách  hovořit  jako o  fenoménu.  Uváděla 

informace do kontextu tím, že zveřejňovala ověřená čísla, fakta o nemoci a zprávy 

z  celého  světa  (nikoli  jen  z  nejpostiženějších  lokalit).  Aby  byly  zprávy  skutečně 

podložené, po celou dobu epidemie měl téma na starosti jen určitý okruh takzvaných 

oborových  redaktorů55.  Epidemii  eboly  pokrývali  novináři,  kteří  se  ve  své  praxi 

zaměřují na zdravotnictví56. Redaktoři rovněž pravidelně procházejí různými semináři 

55 Více o vnitřní struktuře redakce v rozhovoru v příloze. 
56  Nyní by obdobné téma přebrala samostatná redakce vědy, která vznikla v září 2016. 
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a  školeními,  kde  je  odborníci  z  konkrétní  oblasti  zevrubně  seznamují  s  určitým 

problémem. Šéfredaktor zpravodajství si na žádné konkrétní školení k epidemiím eboly 

a ziky nevzpomněl. Uvedl nicméně, že pokud by se jednalo o závažnou událost tohoto 

charakteru, je Česká televize připravena zajistit odborníky, kteří by redaktory důkladně 

proškolili. 

Při  výběru  hostů  se  Česká  televize  snažila  vycházet  zejména  ze  zkušeností 

vlastních redaktorů. V rámci instituce funguje speciální rešeršní oddělení, které má 

za úkol filtrovat kontakty. V oblasti vědy a zdravotnictví má Česká republika 

jen  omezený  počet  takzvaných  kapacit  a  ne  každý  odborník  je  také  schopen  nebo 

ochoten vystoupit před kamerou. I tak se ale ČT během epidemie snažila vybírat 

do diskuzí  hosty,  kteří  dlouhodobě pracují  ve  zdravotnické  oblasti  nebo mají  určité 

oprávnění  se  k  nemocem vyjadřovat.  Každého  hosta  ve  vysílání  moderátor  nejprve 

představil  krátkou  vizitkou,  aby  divák  pochopil,  proč  se  zrovna  on  k  problematice 

vyjadřuje. 

Podle Petra Mrzeny je dostupnost léčby jedním z hlavních údajů, který by se měl 

v období epidemií v médiích zmiňovat. V případě vývoje nového léčiva se však podle 

něj nejedná o příliš závažnou informaci. Domnívá se, že je-li konečné uvedení léku 

na trh časově vzdálené, mělo by vysílání poskytnout větší prostor důležitějším zprávám. 

Tématem výzkumu a vývoje léčiv se mohou zabývat specializované pořady 

na zpravodajském kanálu ČT24, jako je například Věda 24. Tímto způsobem ozřejmil 

i  naše pochybnosti  ohledně informování  o lékařských objevech, kterých jsme nabyli 

analýzou zpravodajských příspěvků na ČT. 

Šéfredaktor zpravodajství ČT zařadil epidemii eboly a ziky mezi nejdůležitější 

události  posledních  několika let.  V případě  viru zika  upozornil  na fakt,  že  mediální 

pokrytí této epidemie akcelerovaly připravované letní olympijské hry v Brazílii. Ebola 

se  zase  stala  závažným tématem zejména  pro své charakteristické  projevy,  vysokou 

úmrtnost a nakažlivost a neexistující  vakcínu. Významnost této události posílila také 

uprchlická krize. Publikum si uvědomilo, že v důsledku migrace se může onemocnění 

dostat  i  do  Evropy,  a  věnovalo  mu  proto  větší  pozornost.  Petr  Mrzena  se  rovněž 

domnívá, že Česká televize obě události pokryla dostatečným způsobem. 
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Televize Nova

Jak jsme již uvedli v úvodu, součástí praktické části práce měl být i rozhovor se 

zástupcem redakce Televizních novin na TV Nova. Ani po opětovaném kontaktování 

redakce,  redaktorky  Lucie  Heřmanské,  šéfredaktora  Martina  Švehláka,  tiskového 

oddělení a PR manažerky Alžběty Cimové jsme se nedočkali odpovědi. Alžběta Cimová 

nám také do telefonu sdělila, že redakce se nerada vyjadřuje k interním záležitostem a je 

tedy pravděpodobné, že na naše dotazy neodpoví. 

Kopie e-mailové komunikace s televizí Nova (tj. bez odpovědí) jsme zařadili do 

příloh této práce. 

2.2 Analýza dopadů mediálních sdělení o virech ebola a zika na 

publikum

Dopady mediálních sdělení o virech ebola a zika jsme se rozhodli analyzovat na 

základě výsledků vybraných průzkumů veřejného mínění. Oslovili jsme agentury Stem 

s. r. o., MEDIAN s. r. o. a CVVM SOÚ AV ČR. Účelům naší práce odpovídal jeden 

průzkum  agentury  STEM/MARK,  a.  s.57 a  částečně  také  jeden  průzkum  agentury 

MEDIAN,  s.  r.  o58 a  jeden  průzkum CVVM SOÚ AV ČR59.  Výzkum,  který  by  se 

zabýval konkrétně virem zika, nerealizovala žádná námi oslovená agentura. Výsledky z 

uvedených průzkumů jsme tedy zobecnili jak na epidemii eboly, tak na epidemii ziky. 

57 Výzkum zkoumal přímo změny v chování veřejnosti v souvislosti s epidemií eboly v západní Africe. 
Data byla shromažďována od 13. do 15. srpna 2014 metodou CAWI (online dotazování), reprezentují 
internetovou populaci ČR ve věku 15–59 let. Na otázky odpovídalo celkem 506 respondentů. 

58 Bleskový průzkum z prosince 2016, který zjišťoval očekávání veřejnosti od nového roku a případné 
hrozby pro Evropu. Sběr dat probíhal od 14. do 16. prosince 2016 metodou CATI (náhodné 
telefonické dotazování) a CAPI (kvótní výběr respondentů). Odpovídalo 1003 respondentů, kteří 
zastupují věkovou populaci od 18 let. 

59 Pravidelný průzkum z prosince 2016, který zjišťuje obavy veřejnosti ve věci bezpečnostních rizik pro 
Českou republiku. Sběr dat probíhal od 28. listopadu do 12. prosince 2016 formou osobních 
rozhovorů tazatelů s respondenty na základě kvótního výběru CAPI. Odpovídalo 1028 respondentů, 
kteří zastupují obyvatele České republiky ve věku od 15 let. 

50



2.2.1 Výsledky průzkumů veřejného mínění

Graf 13: Zobecněné výsledky průzkumů veřejného mínění (počet respondentů vyjádřený v %)
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zdroj: STEM/MARK, a. s., Median, s.r.o., CVVM SÚ AV ČR, autorka

Období epidemie eboly v médiích dle průzkumů zaznamenalo 93 % dotázaných. 

To svědčí o faktu, že se publikum o problematiku nemocí aktivně zajímá. Větší část 

reprezentativního vzorku (54 %) informace z médií znepokojily. Nelze tedy konstatovat, 

že  mediální  pokrytí  epidemie  eboly  vyvolalo  přímo  paniku,  strach  mezi  publikem 

nicméně prokazatelně přítomný byl. Neomezil však Čechy v běžných činnostech. Lidé 

v průběhu epidemie eboly bez větších obav cestovali  po republice i do zahraničních 

zemí, nevyhýbali se místům s vyšší koncentrací osob ani lékařským zařízením. 

Téměř  čtvrtina  dotázaných  nicméně  na  základě  informací  z  médií  začala 

studovat původ potravin a více než čtvrtina dotázaných si začala důkladněji mýt ruce. 

Lidé  rovněž  začali  pozorněji  sledovat  sdělovací  prostředky.  Jednou  z  otevřených 

odpovědí, která nás zaujala, bylo následující konstatování: „Nechápu USA, proč když 

mají lék, proč ho nepoužijí, i když se zatím testuje. Myslím, že ti lidé zemřou tak jako 

tak,“  (STEM/MARK,  2014).  Z  věty  je  patrné,  že  respondent  neměl  dostatečné 

informace o tom, jak funguje vývoj léčiv, a neměl ani dostatečné informace o daném 

léku. O tom, že veřejnosti některé informace chyběly, svědčí i fakt, že více než 

30 % respondentů by uvítalo zřízení oficiální telefonní helplinky, která by poskytovala 

občanům ČR více informací o ebole. 

51



Dostatečně byla veřejnost informována o postupu, který je nutné dodržet 

v případě podezření na onemocnění ebolou. Z většiny otevřených odpovědí je patrné, 

že lidé by nejprve zavolali svému lékaři, aby se poradili o následujícím postupu 

a neohrožovali tak případnou nákazou lidi ve svém okolí. Stejná doporučení 

by respondenti  udíleli  i  ostatním spoluobčanům,  u kterých by si  všimli  podezřelých 

příznaků. V průzkumu jsme objevili zvýšenou frekvenci odpovědí, které upozorňovaly 

na to, že ebola je obtížně rozeznatelná od ostatních nemocí. V těchto odpovědích 

se téměř  neobjevovaly výroky,  které  by budily dojem paniky.  Bylo  z nich nicméně 

patrné mírné znepokojení60. 

Naše tvrzení, že epidemie eboly a ziky českou veřejnost znepokojila, podporuje 

i výsledek již zmíněného průzkumu agentuy MEDIAN s. r. o. Respondenti v něm volili 

očekávané  největší  hrozby pro  Evropu  v  roce  2017.  Šíření  nemocí  považuje  34  % 

dozázaných za velmi závažnou hrozbu, 38 % pak za středně závažnou hrozbu. Podobný 

výsledek  podává  i  CVVM  SOÚ  AV  ČR.  V  prosinci  roku  201661 hodnotilo  30  % 

respondentů  epidemie  jako  velkou  hrozbu  pro  Českou  republiku.  Hodnocení 

obyvatelstva v této záležitosti se proměňovalo spolu s událostmi ve světě. Zatímco 

v roce 2010 považovali Češi epidemie za velkou hrozbu pouze v 24 % případů, v roce 

2013 už to bylo 29 % a v roce 2014, kdy epidemie eboly vrcholila, se číslo vyšplhalo na 

42 %. 

2.2.2 Interpretace a implikace výsledků

Na základě výše popsaných výsledků námi vybraných průzkumů vyplývá, 

že média sehrála během epidemií eboly a ziky velmi významnou roli. Veřejnost hledala 

informace primárně vždy ve sdělovacích prostředcích. V takovém případě tedy média 

mají velkou zodpovědnost: musí dostatečně a pravdivě zpravovat veřejnost, aby byla 

správně poučena. 

V tomto tkví pravděpodobně největší  nedostatek mediálního pokrytí  epidemií 

eboly a ziky. Občané České republiky neměli dostatečný objem informací o nemoci 

(tj. o jejích příznacích a léčbě). Tvrzení lze dokázat na odpovědích nezanedbatelného 

množství respondentů, kteří si přáli zavést speciální telefonní linku. Myslíme si, 

60 Lidé často uváděli, že by se k nemocnému vůbec nepřibližovali. 
61 Tedy ve stejném období, kdy byl pořízen i průzkum agentury MEDIAN s. r. o. 
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že příčinou mohly být postupy,  jichž média  při  pokrývání obou epidemií  využívala. 

Příklady  z  námi  analyzovaného  obsahu  dvou  nejvýznamnějších  českých  televizí: 

televize  Nova informovala  jen o jednotlivých  případech;  Česká  televize  sice  nemoc 

uváděla do kontextu, patrně ale dostatečně nezdůrazňovala ty nejpodstatnější informace. 

Na druhou stranu ale byla veřejnost dostatečně informována o postupech, které je nutné 

dodržet v případě podezření na onemocnění. 

Ačkoli to z průzkumů zcela jednoznačně nevyplývá, domníváme se, že publikum 

mělo nedostatečné, či dokonce mylné informace týkající se vývoje léků na ebolu i ziku. 

Odpověď, která naše tvrzení podporuje, se ve výzkumu vyskytla sice pouze jednou. 

I  tak  jí  však  přikládáme  váhu,  a  to  zejména  na  základě  předchozí  analýzy 

audiovizuálních  mediálních  sdělení,  v  nichž  jsme  v  této  oblasti  shledali  výrazné 

nedostatky. Kvůli nedostatečnému objemu informací o jednotlivých stádiích vývoje 

si veřejnost mohla myslet,  že lék na ebolu a ziku existuje, ale nelze jej použít kvůli 

překážkám  v  byrokracii.  Přitom byly  v  průběhu  obou  epidemií  potencionální  látky 

pouze testovány.  Bez těchto testů by mohlo jejich podání vyvolat závažné zdravotní 

komplikace. 

To,  že  veřejnost  zprávy  o  epidemiích  znepokojily,  není  překvapivé.  Nemoci 

bezprostředně ohrožují lidský život, o který se přirozeně všichni bojíme. Důležité však 

pro naši práci je, že způsob, kterým česká média informovala o epidemiích eboly a ziky, 

nevyvolal panickou reakci publika. Občané byli pravděpodobně dobře informováni 

o preventivních opatřeních, jejichž dodržováním se mohli nákazy vyvarovat. Média tak 

během obou epidemií splnila svou vzdělávací funkci. 

Můžeme  rovněž  konstatovat,  že  mediální  pozornost,  která  byla  oběma 

epidemiím věnována, měla pozitivní dopad na politickou garnituru. Český stát (jak jsme 

již  uvedli  v  teoretické  části)  zajistil  pro  země  postižené  ebolou  jak  finanční  tak 

materiální  pomoc.  Zároveň  reagoval  na  vývoj  situace  ve  světě  zaváděním  nových 

preventivních opatření (nejprve dotazníky na letištích pro cestující z Afriky, následně 

i krátké zdravotní kontroly po příletu). 

Máme-li působení českých médií během epidemií eboly a ziky shrnout, 

lze  pokrytí  obou  událostí  označit  za  dostatečné.  Výhrady  máme  pouze  ke  způsobu 

informování  o  vývoji  nových léčivých přípravků.  Zároveň se domníváme,  že  média 

mohla klást větší důraz na informace o průběhu nemoci a způsobech nákazy. Pozitivně 

hodnotíme,  že  mediální  pokrytí  epidemií  eboly  a  ziky  nevyvolala  panickou  reakci 

veřejnosti, pouze určitou míru znepokojení, kterou však lze v případě ohrožení zdraví 

53



očekávat.  Podrobnější  zhodnocení  účinků  médií  v  průběhu  obou  epidemií  jsme 

zaznamenali do tabulky, která je součástí příloh. 

2.3  Analýza dopadů mediálních sdělení o virech ebola a zika na  

farmaceutické firmy

Ačkoli jsme v naší práci původně chtěli zjistit, jaký dopad měla mediální sdělení 

na farmaceutické firmy, po rozhovoru s inspektorkou Oddělení správné výrobní praxe 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv Evou Niklíčkovou jsme se rozhodli analýzu aplikovat 

na farmaceutický trh jako celek.  O rozhovor s Evou Niklíčkovou jsme rovněž celou 

analýzu opřeli.  Poznatky jsme dále ještě ověřili  rozhovorem s Ninou Ortovou, která 

pracuje jako PR Trainee pro Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu. Stejně 

jako v úvodu, i na tomto místě dodáváme, že výsledky, které z rozhovorů plynou, nelze 

považovat  za  absolutní.  Jedná  se  o  dva  úhly  pohledu,  které  nám  alespoň  částečně 

poskytují vhled do této komplikované problematiky. 

Rovněž  je  dobré  zmínit,  že  analyzovat  vliv  mediálních  sdělení  na  české 

farmaceutické instituce je problematické, neboť ryze české farmaceutické firmy 

v podstatě neexistují. Na mezinárodním poli jsou známé pouze firmy Zentiva a Teva, 

které jsou ovšem součástí nadnárodních korporací. Stejně jako v České republice, 

i všude ve světě platí  jedno základní pravidlo. A sice, že farmaceutické firmy,  které 

nejsou součástí těchto korporací, nemají na trh s léky téměř žádný vliv. 

Od výše uvedené skutečnosti se odvíjí i vývoj nových léčivých přípravků. Na 

tomto místě od sebe musíme opět odlišit dva typy farmaceutického vývoje. Prvním je 

výroba takzvaných  generických léčiv, což jsou kopie originálů, které může kterákoli 

farmaceutická firma uvést na trh po vypršení platnosti patentu. Vývoj tohoto druhu léků 

je podstatně levnější. Proto v oblasti vývoje generických léčiv mohou figurovat i menší 

firmy. Druhý typ vývoje se věnuje zcela  novým molekulám. Jedná se o proces, jejž 

jsme již popsali v teoretické části naší práce. Je specifický zejména finanční náročností 

a vysokým rizikem ztráty. Nový lék totiž musí projít dlouhým registračním řízením 

a když v něm neuspěje, nemůže být na trh uveden. Veškeré náklady vynaložené 

na vývoj léčiva se tak ztrácí.  V případě,  že se nový lék schválí,  je hlavním zájmem 

farmaceutické společnosti návrat všech výdajů vynaložených na výzkum a následně 
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i kumulace zisku. Proto se velké farmaceutické firmy zaměřují na vývoj takových léků, 

které v případě schválení najdou u spotřebitelů odbyt, tj. na vakcíny proti nemocem, 

které trápí vyspělé státy s vysokou úrovní zdravotnického systému62. 

Ebola k těmto chorobám rozhodně nepatří.  Řadíme ji  sice mezi  nemoci,  kde 

úmrtnost přesahuje 80 %, v masivním měřítku se nicméně objevila (a objevuje) pouze 

v Africe. Ve většině zemí tohoto kontinentu neexistuje zdravotní pojištění, takže by 

si případný lék mohlo dovolit pouze omezené množství pacientů a investice by 

se farmaceutickým firmám nevrátila.

Jak je tedy možné, že se během epidemie eboly v roce 2014 začalo hovořit hned 

o třech potencinálních vakcínách? Podle Evy Niklíčkové se na vývoji léku na ebolu 

muselo pracovat již delší dobu před propuknutím epidemie. O jedné z léčivých látek 

se totiž  média začala  zmiňovat  už ve fázi,  kdy procházela  preklinickým testováním. 

Tomu  ovšem musela  předcházet  několikaletá  etapa  vývoje  nové  molekuly.  Je  tedy 

nadmíru jasné, že média nemají žádný podíl na zahájení vývoje vakcíny proti ebole. 

Důvodem, proč některé firmy práci na výzkumu léku proti ebole započaly,  by podle 

Evy Niklíčkové mohl být spíše fakt, že virus eboly lze použít jako biologickou zbraň. 

Zadavatelem tedy mohla být některá ze světových velmocí, která se zneužití viru 

do budoucnosti obává63. 

V případě ziky je situace odlišná. Nemoc se dlouhá léta vyskytovala v podstatě 

jen  v  Africe,  kde  podobné  příznaky  vykazují  i  jiná  onemocnění  (malárie,  horečka 

dengue atd.). Navíc na ziku neumírali téměř žádní lidé. Teprve před nedávnem 

se rozšířila do Jižní Ameriky, kde je zdravotnictví rozvinutější. Až během epidemie 

v roce 2016 se zjistilo, že nemoc způsobuje mikrocefalii, a navíc se tropičtí komáři 

v důsledku globálního oteplování  přesouvají  na sever.  O ziku se tak začaly zajímat 

vlády, média a následně i farmaceutické firmy. Zde je tak úvaha o vlivu médií na proces 

výzkumu léků na místě. To, že se farmaceutické firmy o mediální výstupy týkající se 

ziky aktivně zajímaly, lze dokázat na příkladu Asociace inovativního farmaceutického 

průmyslu (AIFP). 

AIFP funguje v České republice od roku 1994. Sdružuje 35 společností, které se 

snaží vyvinout a uvést na trh nové léky. AIFP se zabývá nejen dostupností léčiv, ale 

i jejich přínosem pro pacienty a informovaností veřejnosti o aktuálním vývoji v oblasti 

farmaceutického průmyslu. 

62 Jedná se zejména o léčiva proti nádorovým onemocněním, vysokému krevnímu tlaku či cholesterolu. 
63 Ústní sdělení Ing. Evy Niklíčkové (inspektorky Oddělení správné výrobní praxe Státního ústavu pro 

kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10) dne 24. 3. 2017. 
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AIFP si najímá PR agenturu (Native PR), která má za úkol vyhledávat v médiích 

novinky z oblasti farmacie a zdravotnictví. Tuto agendu má na starosti Nina Ortová, 

studentka  3.  ročníku  žurnalistiky  a  marketingové  komunikace  a  PR  na  Fakultě 

sociálních věd Univerzity Karlovy. 

Nina Ortová ke své práci využívá monitorovací službu firmy Newton Media,

a. s. a vyhledávání přes platformu Google. Monitoring zahrnuje zprávy všech tištěných 

i  audiovizuálních  médií.  Výsledkem její  práce  je  denní  a  následně také  celotýdenní 

souhrn nejdůležitějších zpráv z oblasti zdravotnictví a farmacie (tzv. newsletter), který 

následně  rozesílá  odpovědným  osobám.  Zprávy  jsou  roztříděny  do  následujících 

kategorií: legislativa a regulátoři, farmaceutický průmysl, zajímavosti ze zdravotnictví 

a osvětové příspěvky a inovativní léčba. Newsletter slouží k informování zaměstnanců 

a vyhodnocení událostí, jimž by AIFP měla věnovat pozornost. Na základě týdenního 

monitoringu  organizace  upravuje  svou  strategii  a  zjišťuje,  jaká  témata  z  oblasti 

zdravotnictví zajímají veřejnost.  

Během  epidemie  viru  ebola  Nina  Ortová  ještě  nebyla  u  AIFP  zaměstnaná. 

Monitorovala ale situaci kolem epidemie viru zika. Dle jejích slov AIFP velmi zajímají 

události týkající se nových nemocí. Například v průběhu epidemie ziky AIFP zajímalo, 

kdy a kde nemoc propukla, kdy byl vyhlášen epidemický stav, jaký byl vývoj situace 

v České republice a zda jsou k dispozici léky. Na základě těchto informací se pak AIFP 

snažila šířit ve společnosti osvětu o nemoci. Vydávala tiskové zprávy pro média 

a snažila se je tak vybudit k tomu, aby o zice psala. Publikovala i zprávy pro veřejnost,  

aby rozšířila o neléčitelné nemoci povědomí64. 

Stejným způsobem, jako pracuje AIFP, pracují i farmaceutické firmy. Zjišťují, 

o jakých onemocněních se ve společnosti zrovna hovoří; zjišťují aktuální poptávku. 

Na základě toho následně určují nemoci, které by pro ně z hlediska výroby léčiv mohly 

být výhodné65. 

Máme-li zjištěné závěry stručně shrnout, je potřeba zdůraznit, že vliv mediálních 

sdělení  na  farmaceutický  trh  nelze  zobecnit.  Jak  se  ukázalo  na  námi  sledovaných 

příkladech, vždy záleží na charakteru daného onemocnění, místě výskytu i dosavadních 

vědeckých poznatcích. I tak je ale vliv médií naprosto zřejmý. Farmaceutické firmy 

64 Ústní sdělení Niny Ortové (PR Trainee společnosti Native PR, Záhřebská 23–25, 120 00, Praha 2) dne 
22. 3. 2017. 

65 Ústní sdělení Ing. Evy Niklíčkové (inspektorky Oddělení správné výrobní praxe Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10) dne 24. 3. 2017. 
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se aktivně zajímají o témata, která vyhledává mediální publikum. Tímto prostřednictvím 

shání  své  potenciální  zákazníky  a  zajišťují  si  tak  odbyt.  Aby  se  však  medicínský 

průmysl začal danou chorobou zabývat, musí nemoc ohrožovat vyspělé státy 

s  rozvinutými  zdravotnickými  systémy.  Firmy  navíc  musejí  mít  jistotu,  že  se  jim 

investice vyplatí, nebo výzkum musí být financován jinak, než z interních zdrojů 

(např. vládami, mezinárodními organizacemi apod.). 

Oproti našemu původnímu očekávání byl vliv médií na farmaceutický průmysl 

během epidemií eboly a ziky menší, než jsme předpokládali. Léčivé látky, o nichž se 

začalo  hovořit  v  průběhu  epidemie  eboly,  procházely  vývojem  ještě  před  jejím 

propuknutím. V průběhu krizového období se tak zprávy o vývoji pouze dostaly 

do médií, a to (jak jsme uvedli na příkladech České televize a televize Nova) mnohdy 

jen okrajově. Mediální pokrytí epidemie ziky nicméně mohlo dát vládám 

a  farmaceutickým institucím impuls  k  tomu,  aby se  o  chorobu začaly  více  zajímat. 

Během krizového období byla učiněna řada významných vědeckých poznatků, o nichž 

následně média referovala. Jak lze opět ukázat na příkladu ČT a TV Nova, žurnalistika 

dostatečně  nevyužívá  svůj  potenciál  a  nešíří  zprávy  tak  významného  charakteru 

odpovídajícím způsobem. 
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Závěr

Cílem této  seminární  práce  bylo  zjistit,  jakým způsobem byly  konstruovány 

zprávy o epidemiích virů ebola a zika v České televizi a televizi Nova, a jaký účinek 

vyvolaly ve společnosti.

Teoretická část vymezila nejdůležitější pojmy, popsala vývoj obou epidemií 

a předložila nejdůležitější koncepty, které se k tematice vlivu mediálních sdělení 

na společnost vážou. Charakterizována rovněž byla úprava referování médií 

o epidemiích ve třech etických kodexech, které jsme vybrali na základě vztahu 

k vzorku zkoumanému v praktické části. 

Praktická část byla založena na analýze audiovizuálních mediálních sdělení 

o ebole a zice v České televizi a televizi  Nova. Rozebírala, jaký vliv tyto příspěvky 

měly na české publikum a následně i na farmaceutický trh. Právě analýzu vlivu 

na farmaceutický průmysl, která byla provedena s pomocí odborníka ze Státního ústavu 

pro kontrolu léčiv, hodnotíme jako nejzajímavější část práce, o níž by se dal opřít jiný 

budoucí výzkum. 

K vlivu mediálních sdělení týkajících se zdravotnictví na farmaceutický trh není 

dostupné  příliš  velké  množství  literatury.  Z  tohoto  důvodu  jsme  zvolili  metodu 

rozhovoru s odborníkem, který nás přivedl na množství podnětných myšlenek. Na první 

pohled se zdá, že se současný svět točí kolem ekonomiky a financí. Jen málokdo si však 

uvědomí, jak významně právě ekonomiku a finance ovlivňují média. 

Už před zahájením analýzy audiovizuálních příspěvků nám bylo zřejmé, 

že  během  epidemií  virů  ebola  a  zika  nastalo  mnoho  momentů  a  situací,  které  si 

zasluhovaly pozornost médií. Jak se ovšem ukázalo na příkladech České televize 

a  zejména  pak  televize  Nova,  žurnalistika  v  tomto  případě  poměrně  nedostatečně 

využila svého potenciálu. Obzvlášť velké rezervy spatřujeme v oblasti referování 

o nových lékařských inovacích. 

Během  epidemie  totiž  byla  učiněna  řada  objevů,  které  si  jistě  zasluhovaly 

pozornost. A vzhledem k tomu, že ebola ani zika nikterak výrazně neohrožovaly české 

obyvatele, mohl být větší prostor v médiích věnován právě zprávám o pokrocích 

v medicíně. Obzvlášť u České televize, která (jak se ukázalo při rozhovoru 

s  šéfredaktorem  zpravodajství  Petrem  Mrzenou)  disponuje  kvalitními  redaktory, 

dobrými kontakty i dostatečným prostorem ve vysílání.  
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Zajímavé  bylo  sledovat  počet  mediálních  sdělení  o  nemocech  v  čase.  Tento 

ukazatel nám totiž pomohl pochopit, jaké zpravodajské hodnoty v případě referování 

o epidemiích sehrávají nejzásadnější roli. Domníváme se, že v českém prostředí to byl 

zejména ukazatel  významu,  konkrétně  blízkosti.  Počet příspěvků o epidemiích  totiž 

rapidně  vzrostl  právě  v období,  kdy se objevila  první  podezření  v  České  republice. 

Mimo tento čas obě televize využívaly zejména agenturních materiálů. Naši domněnku 

nám v rozhovoru nepřímo potvrdil i šéfredaktor zpravodajství České televize Mgr. Petr 

Mrzena. V případě televize Nova patřil mezi významné zpravodajské hodnoty i ukazatel 

negativity. Je zřejmé, že Nova do zvého zpravodajství častěji zařazovala zprávy, které 

vyvolávaly u publika obavy. 

Při analýze audiovizuálních sdělení jsme rovněž zjistili, že na české publikum 

neměly zprávy o ebole a zice tak velký účinek, jaký jsme původně předpokládali. Česká 

televize  přistoupila  k  problematice  zodpovědně.  Televize  Nova  sice  zpracovávala 

některé informace způsobem, jenž mohl vyvolat paniku. Příjemci mediálních sdělení 

si nicméně byli vědomi charakteru obou nemocí (ebola se masivně rozšířila v Africe 

kvůli nedostatečné úrovni hygieny, zika se přenáší bodnutím tropických komárů) 

a neočekávané reakce tak zpravodajství  o těchto epidemiích nevyvolalo.  Ukázalo se 

však, že publikum si informací o nemocech všímá a aktivně se o ně zajímá. Tím opět 

vyzývá žurnalistiku k určité zodpovědnosti. A jak bylo vidět na obou případech, média 

si toho jsou vědoma. 

Rádi bychom ale poukázali i na fakt, že si novináři stále neumějí poradit 

s  informacemi  o pokrocích v medicíně.  Téma je  to  velmi  odborné,  vyžaduje  hlubší 

vhled do problematiky.  A jak jsme již naznačili,  farmaceutický průmysl  je poměrně 

nepředvídatelný. Právě ve zpravodajství, které se týká lékařských inovací, spatřujeme 

velkou rezervu. Zjistili jsme totiž, že vliv médií na farmakologii zde existuje. 

A u některých nemocí je poměrně velký. 

Zprávy působí na vnímání potenciálních zákazníků, kteří jsou – ať chceme nebo 

ne – pro farmaceutické firmy mnohdy důležitější, než zdraví pacientů. Média by toto 

měla mít na paměti.  Dobrý krok učinila Česká televize zřízením samostatné redakce 

vědy.  Doufejme,  že  její  členové  budou problematiku  sledovat  a  budou se  jí  častěji 

věnovat66. 

66 V pořadech, jako je například Hyde Park Civilizace na ČT24. Ostatně výběr hostů, které si do vysílání 
zve moderátor Daniel Stach, už jistému zlepšení situace napovídá. 
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Nabízí  se  nyní  otázka,  jakým způsobem by  se  práce  novinářů  v  takovýchto 

situacích dala upravit. Za dobrou cestu považujeme tu, na niž již částečně přistoupila 

Česká televize. Novináři by se měli pravidelně účastnit přednášek a školení a průběžně 

sledovat  oblast  medicíny  a  farmakologického  vývoje  (tj.  nejen  během  krizových 

období). Zprávy, které jsou konstruovány pouze v čase „krize“ pak působí zmateně 

a neobsahují důležitý kontext, který je u takto odborných témat obzvlášť potřeba. 

K tematice lékařských inovací  by se v médiích měli  vyjadřovat  zejména odpovědné 

osoby, tedy odborníci, jako jsou lékaři či vědci. To se například během epidemií eboly 

a  ziky  nedělo.  V neposlední  řadě  by bylo  záhodno zanést  způsob novinářské  práce 

během období epidemií do etických kodexů. Stávající českou úpravu shledáváme jako 

nedostatečnou. V důsledku globálního oteplování a stále se rozvíjející migrace  můžeme 

brzy být svědky dalších situací, kdy tato úprava jistě najde odpovídající uplatnění. 

V  této  bakalářské  práci  jsme  se  pokusili  postihnout  nejdůležitější  ukazatele, 

které se s referováním médií během období světových epidemií pojí. Do budoucna 

by jistě bylo zajímavé sledovat například způsob ztvárnění informací o nemocech 

v médiích (v audiovizuálních médiích se zaměřit zejména obrazový materiál). Stěžejním 

námětem pro budoucí vědeckou práci, která by se tohoto tématu týkala, je dle našeho 

názoru  zkoumání  vlivu  médií  na  farmaceutický  průmysl.  V  naší  práci  jsme  jej 

diskutovali s odbornicí ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ing. Evou Niklíčkovou 

a s PR Trainee Ninou Ortovou. Jejich pohled jistě nebyl vyčerpávající a poskytl pouze 

dva pohledy. Pro kompletní vhled do problematiky by bylo dobré zaměřit se přímo 

na  mediální  výstupy,  které  se  farmaceutického  průmyslu  týkají,  konzultovat  tyto 

výstupy se zástupci  farmaceutických firem a například  i  s  lékaři,  kteří  s médii  mají 

rovněž velmi úzký vztah. Myslíme si, že výsledkem by mohlo být zjištění, že úprava 

způsobu  referování  o  vědeckých  a  lékařských  inovacích  je  v  žurnalistické  etice 

nezbytně nutná. 

Je  zřejmé,  že  redakční  práce  při  událostech  tak  velkého významu,  jako jsou 

světové epidemie, si vyžaduje co největší preciznost. Pokud tomu tak není, informace 

publikované v médiích mohou být mnohdy zavádějící nebo nedostatečné a negativně 

tak působí  na  celou  společnost.  Média  formují  nejen své publikum,  ale  jak jsme si 

ukázali,  tak i trh či politiku. Kruh, který začíná u pouhé informace a pokračuje přes 

formulaci zprávy až k mediálním příjemcům, se tímto uzavírá. Na zřeteli by jej měli mít 

nejen  novináři,  ale  i  vědci,  odborníci,  vládnoucí  garnitura  a  farmaceutické  firmy. 

Protože právě tento kruh naši současnou společnost utváří. 
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Summary

This bachelor thesis is aimed on the social impact of media coverage of the ebola 

and zika epidemics. It includes both the impact on the audience and the impact 

on pharmaceutical industry. This section is the main part of the thesis. Due to 

the limited extent of this thesis, we propose to thoroughly analyse the problematics 

of the impact on the pharmaceutical industry in another research, for example 

in the master thesis. 

In the first part, there was given theoretical framework of the media impact 

on the audience (based on the professional literature). The thesis also mentioned 

the impact on the pharmaceutical industry, based on the interview with the expert from 

State Institute for Drug Control (Statni ustav pro kontrolu leciv), and the adjustment 

of  editorial  work  during  the  time  of  epidemics  in  the  most  prominent  professional 

conducts (BBC Editorial Guidelines, Conduct of Czech television and Conduct 

of Association of television organizations). 

Second part covered the case study which focused on the implication 

of the theoretical frame on the practice. Media coverage of the epidemics of ebola 

and zika viruses in the Czech television and television Nova was analysed. Then 

the reactions of audience were observed based on the opinion polls. Last but not least, 

the impact, which this coverage had on the pharmaceutical industry, was researched. 

The poll  discovered that the reactions of audience were not so panic,  as was 

initially expected. This fact was implicated by the character of the both illnesses (ebola 

virus is dangerous for developing countries, zika virus is transmitted by the tropical 

mosquitos).  Whereas  Czech  television  covered the  topic  in  a  neutral way  (without 

emotive manifestations), television Nova made certain mistakes (for example published 

unverified information and used emotive manifestations). 

The main finding related to the impact on pharmaceutical industry.  It  can be 

assumed that (Czech) media have reserves in reporting on new discoveries in medicine. 

They submitted to the audience merely shallow information, without deeper insight 

to  the  problematics.  Thus,  it  might  be presumed  that  one of  the  solutions  could  be 

providing lectures  or  seminars  within  the institution  where the  journalists  would  be 

educated by professionals (for instance doctors or scientists). This is the phenomenon 

which Czech television already started to follow. Media should also provide the space 
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in the broadcasting for the professionals to comment on this  difficult  medical  topic. 

Simultaneously, the problematics of editorial work during the time of epidemics should 

be included in the professional conducts. 
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Přílohy

Příloha č. 1: Rozhovor s Mgr. Petrem Mrzenou (text)

V Kodexu České televize není upraven způsob práce, kterého by se novináři měli 
držet v případě propuknutí epidemií. Jakými zásadami se v těchto situacích řídíte?
Žádný kodex ani jiná úprava zpracování informací nikdy nemůže postihnout všechny 
situace. Je správné, že Kodex České televize udává alespoň nějaký rámec, podle kterého 
se chováme. Ty běžnější situace tam jsou specifikované do detailů. Ale některé události 
zkrátka předpokládat nelze. 
V České televizi funguje jedno základní prvidlo. A sice, že se o jednotlivých událostech 
diskutuje na redakčních poradách, kde jsou zastoupeny všechny složky vysílání. 
Redaktoři a editoři v diskuzi věci upravují tak, aby vždy vzniklo určité pravidlo pro tu 
konkrétní situaci. A samozřejmě tak, aby toto pravidlo bylo v souladu s Kodexem. Tyto 
situace nastávají poměrně často. Nejedná se jen o epidemie. Rozmanitost situací je 
něco, co předvídat nemůžeme. Takže ano, i v situaci epidemie to prochází redakční 
poradou. Myslím, že to je funkční a dobrý institut. 
Když by se situace opakovala, tak by z toho určitě vzniklo nějaké preventivní opatření. 
Vedle Kodexu máme k dispozici interní materiály, kterými se naše instutuce řídí a které 
reagují právě na nové situace. Může se tím třeba upravovat vysílání, technické 
záležitosti, způsob vyjadřování na kameru a tak dále. Co se ale týče nemocí a epidemií, 
tak si nepamatuji, že bychom nějaké takové nařízení přijímali.

Vzpomínáte si na průběh nějaké porady, kde by se téma eboly nebo ziky 
probíralo? 
Neměli jsme žádnou speciální poradu na téma ebola nebo zika. Tyto informace 
přicházely pozvolna, objevovaly se v zahraničí a míra množství informování o tomto 
problému byla odvozena od toho, jak se ty konkrétní informace dotýkaly lidí, pro které 
vysíláme v České republice. 
Pracovali jsme zejména na základě agenturních informací. A když už jsme debatovali 
o konkrétním vysílání, tak jsme neprobírali ten problém jako takový, ale spíš jeho 
konkrétní zpracování do určitého času vysílání. 

O čem jste diskutovali, když se v České republice objevilo první podezření 
na nákazu ebolou?
Řešili jsme především to, do jaké míry informovat o tom pacientovi. Řešilo se, jestli 
známe jeho identitu, zda ji budeme publikovat a taky jakým způsobem tuto informaci 
ověřit. Tady bylo komplikované to, že lékaři jsou vázáni mlčenlivostí vůči pacientovi, 
takže množství informací často závisí na tom, jak moc si pacient přeje, aby byl jeho 
zdravotní stav probírán v médiích. To je velmi specifické v jakémkoli případě, kdy 
se informuje o zdravotním stavu. 
Vím, že se v dobrém slova smyslu čekalo na to, až v Česku toto podezření bude. 
Protože pacienti se objevovali všude po světě, poblíž našich hranic, takže se tak nějak 
tušilo, že je jen otázkou času, kdy se nějaký nakažený člověk objeví i u nás. 

Byli na tyto porady zváni i odborníci? 
Ne, určitě ne. Zprostředkovaně jsme mohli získat od našich redaktorů jejich názor. 
S odborníky jsme mohli konzultovat pouze to, co se objevilo ve vysílání. Jako situaci 
si to představit umím, muselo by ale jít o velmi závažnou věc, aby byli odborníci 
přizváni i na interní poradu.
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My máme v tomto případě jiné povinnosti. Máme za úkol veřejnost prostřednictvím 
obrazovky informovat. A to děláme, jak nejlépe umíme. Bavíme-li se o terminilogii,
tak tu je třeba přizpůsobit tak, aby ji pochopil divák. Ano, v tomto případě se musíme 
setkávat s odborníky, ale jsou to naprosto naléhavé situace, a nevzpomínám si, že by 
nějaká taková nastala. 
Naši redaktoři preventivně procházejí systémem různých školení a přednášek a školí se 
právě na tyto situace. Například nyní to byly přednášky kvůli EET, pak kvůli změnám 
protikuřáckého zákona. Když se teď narychlo podívám do systému, tak přednedávnem 
tu zrovna byl seminář k vývoji češtiny, který vedla zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk 
český Akademie věd ČR. Připraven je seminář s názvem Konec intervencí v ČNB. 
Přednášet má pan Jakub Seidler, hlavní ekonom ING banky. 
Takže kdyby to třeba vypadalo, že nemoc bude dlouhodobým předmětem zpravodajství, 
jsme schopni svolat naše redaktory a zajistit jim přednášku. 

Jakým způsobem jste o epidemiích informovali, abyste publikum neuváděli 
v omyl? Nemoci jsou velmi citlivé téma...
Neznám samozřejmě do detailů všechny argumenty, které tehdy zazněly. Ale platí to, 
že v každém případě se vedou diskuze o tom, nakolik to má dopad na občany České 
republiky. Zvažujeme, zda informace má nějaký praktický rozměr, zda je skutečně 
důležitá a zda není jen takzvaně zajímavá. Tyto takzvaně zajímavé informace nepatří 
na obrazovku České televize. 
U těchto záležitostí je hranice velmi tenká. Bavíme-li se o zákeřné nemoci, která sužuje 
podstatnou část světa, je velmi nakažlivá a člověk se jí určitým způsobem chování může 
vyvarovat, tak ta informace pro nás důležitá je. A jestliže se o nemoci mluví jako 
o fenoménu, který je symbolem nějakého nebezpečí, strachu, tak je naším úkolem 
informovat občany. 
Jde tady zejména o plochu, kterou tématu věnujete. Česká televize nedělá jen to, 
že informuje, ale také dává věci do souvislostí. Neomezuje se na informaci jako 
takovou. My jdeme cestou podstatnější, méně atraktivnější, jinou. Snažíme se o nemoci 
mluvit jako o fenoménu. Snažíme se zdůraznit její příznaky, snažíme se zdůraznit, 
jak se lze nákazy vyvarovat, dát kontext tomu, co se děje ve světě. Snažíme se věnovat 
plochu i tomu, co se děje dál. Je to jen střípek do mozaiky, kterou se snažíme divákům 
předkládat. Nevím přesně, jak to bylo v roce 2013, ale vsadil bych se, že jsme o ebole 
i zice informovali přesně takhle. 

Měl epidemie „na starost“ jen určitý okruh redaktorů? 
To je dobrá otázka. Česká televize pracuje s omezenou skladbou redakce, ale je pravda, 
že mluvíme o velké instituci. A zpravodajství jako jakási organizace uvnitř této instituce 
udržuje klasický model redakce, kde fungují takzvané podredakce. Ty jsou různě 
zaměřené, v jejich rámci se členové redakcí zaměřují na určitou specifickou činnost. 
V domácí redakci pak jsou redaktoři zaměření na zdravotnictví a vědu. Cíleně jsme tady 
pěstovali takové prostředí, aby se naši novináři plánovaně zaměřovali na určitou oblast. 
To vedlo loni ke vzniku redakce vědy. Nyní, kdyby propukla podobná epidemie, by se 
redakce vědy bezpochyby věnovala právě tomuto tématu. Byla by jendou z hlavních 
redakcí, která by nás saturovala informacemi. 
Lidé, kteří se na určitou oblast zaměřují dlouhodobě, mají lepší kontakty, větší vhled, 
lepší informace a sami dokáží posoudit, jak moc je informace naléhavá, a dokáží 
posoudit informace, které proudí skrze ostatní média. Dovedou je profiltrovat a vědí, 
na koho se obrátit a s kým to konzultovat ještě před tím, než se téma debatuje 
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na interních poradách. A pro mě jako pro šéfredaktora jsou tito oboroví redaktoři 
kvalifikovanými partnery v případě, že se něco podobného děje. 
Máme tady například kolegyni Báru Brunclíkovou, která se věnuje oblasti 
zdravornictví, řekl bych, na výsost. Podobně Dan Stach a Katka Poláková, ti pracují 
ve vědě a mají kontakty zase v téhle oblasti. V takovém případě s obrátíme na ně, 
abychom s nimi konzultovali odbornou stránku té informace. My, jakožto vedení, 
ani nemůžeme vědět všechno. Proto se na ně obracíme ve faktických rovinách. 

Podle čeho jste vybírali hosty do živého vysílání? 
Snažíme se vždy vycházet z vlastní zkušenosti redaktorů a jejich kontaktů. Pracujeme 
se systémem rešeršních pracovníků, kteří jsou schopni z různých zdrojů vygenerovat 
určité osoby, které k problematice mají co říct. Obrací se tak třeba na šéfa hygieny, 
vakcinologické společnosti, pracovníky uvnitř farmaceutických firem, lidi uvnitř 
nemocnic. 
Vzhledem k velikosti České republiky jsou těch odborníků většinou jen jednotky. 
Navíc ne každý je v dosahu, kapacity jsou často v zahraničí, a ne každý má čas to téma 
řešit. Ne každý se umí vyjadřovat, takže tím se nám výběr zúží. Ne každý z odborníků 
má tu ochotu takovou, a nemůžeme mu to ani vyčítat, aby sem byl schopný přijet. 
My ctíme zásadu toho, že zveme do vysílání osobnosti, které k tomu mají co říct. 
Česká televize často bývá obviňována z toho, že se ve vysílání vyjadřují lidé, jejichž 
názor se neshoduje s názorem diváka. Ale my se snažíme, aby ten, kdo u nás vystupuje, 
měl něco, co ho k tomu vyjádření oprávňuje. Ať už je to dlouhodobá práce v dané 
oblasti, nebo je přímým účastníkem toho, o čem informujeme, nebo má nějakou 
rozhodovací pravomoc. Umím si určitě představit, že se budou vyjadřovat i politici, 
ale pouze v případě, kdy mají učinit nějaké rozhodnutí. Samozřejmě je mnohem těžší 
sehnat člověka, který ebolu léčí, než známého politika. 
Děláme i to, že když o nějakém člověku mluvíme, představujeme ho vizitkou. Snažíme 
se divákovi sdělit, proč jsme si ho vybrali. Chceme divákovi vysvětlit, proč by ho právě 
tyto názory měly zajímat a nebo by pro něj měly být důležité. 

Věnujete větší opatrnost informacím o vývoji nových léčivých přípravků? 
Lék na nemoc je bezesporu jednou z hlavních věcí, kterou bychom měli zmínit 
ve zpravodajství. Informace o tom, zda se proti nemoci dá nebo nedá bránit, se tam musí 
objevit. Ale pokud je lék pouze ve vývoji, tak to pro mě není důležitá informace. 
Zpravodajství nemá ambici mapovat všechny aspekty toho daného problému, pokud je 
výsledek horizontu let. Objevit se tato informace samozřejmě může v pořadech, které 
se na to přímo zaměřují, například ve Vědě 24. 
Informace o tom, že se vyvíjí vakcína a někdy tady bude, ale až za několik let, 
je informace druhotná. Cílem je lidi nestrašit a nedezinformovat. Jestliže není vidět 
horizont, kdy bude lék připraven, tak by se neměla tato informace dostat 
do zpravodajství. 

Jak závažnými tématy epidemie eboly a ziky byly v porovnání s ostatními 
tehdejšími událostmi? 
Velmi významná, myslím. 
Blížily se letní olympijské hry. A to je událost společenského života a mediální 
fenomén. Ve chvíli, kdy se hry mají odehrát v zemi, kde řádí nějaká nemoc, 
to tu informaci posouvalo úplně někam jinam. Kdyby se olympiáda nekonala, 
tak by prostor věnovaný zice určitě nebyl tak velký. Ve chvíli, kdy se tam chystají Češi, 
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tak si každý umí spočítat, že jedna a jedna jsou dvě. Letní olypijské hry epidemii ziky 
akcelerovaly.
A u eboly, tam mám pocit, že ta nemožnost nemoc léčit a to, že není vakcína, 
tu informaci taky posouvalo někam jinam. Samozřejmě to souviselo i s migrací. 
Ta sužuje jihoevropské státy. A pochází-li ta nemoc z Afriky, odkud lidé cestují, 
tak je to něco, co se nás týká. Nejde jen o tu nemoc samotnou, jde o způsob přenosu 
a její blízkost. 
V rámci posledních let to byly významnější fenomény. Z hlediska zdravotnictví to byly 
podle mě vůbec nejvýraznější momenty. 

72



Příloha č. 2: Rozhovor s Ing. Evou Niklíčkovou (text)

Ovlivňují média farmaceutický průmysl? 
Samozřejmě. 

Jakým způsobem? 
Tak zaprvé informováním o potenciálních hrozbách. Když si zadám heslo do Googlu 
(vyhledává na počítači – pozn. autorky), tak mi na první pokus najde článek z Blesku 
z roku 2009 o hrozbě prasečí chřipky, ve kterém je jmenován léčivý přpravek Ralenza. 
Jistě se našli lidé, kteří si po přečtení článku nechali Ralenzu pro jistotu předepsat. 
Zadruhé informacemi o nových léčivých přípravcích a nových způsobech léčby. 
A také skrytou reklamou, která často bývá součástí právě těch informací o léčivech. 
No a v neposlední řadě informacemi o nežádoucích účincích. Asi před dvěma týdny 
běžela „moc pěkná“ reportáž o levocetirizinu na Nově. A určitě nebylo náhodou, 
že se vysílala hned poté, co byl léčivý přípravek Zenaro, který tuto látku obsahuje, 
schválen jako volně prodejný. 

Je to tedy i odpověď na otázku, jak je možné, že před propuknutím epidemie ziky 
a eboly se nepracovalo na vývoji žádného léku proti těmto onemocněním, 
ale po propuknutí se s vývojem „roztrhnul pytel“? 
To je složitější.
Epidemie eboly se vyskytují už dlouho, ta nemoc byla poprvé zaznamenána někdy v 
70. letech. Jenže až do roku 2014 šlo o lokální výskyty v odlehlých oblastech Afriky, 
kde epidemie zasáhla řádově jen stovky lidí v jedné vesnici. Laicky a hrubě řečeno, 
vesnice vymřela a epidemie skončila. Teprve v roce 2014 se dostala do měst. Proto také 
bylo tolik nakažených a následně mrtvých, protože úmrtnost je asi 90%.
A tady Vás opravím, protože s vývojem se určitě neroztrhl pytel. Vývoj léku trvá 
i desítky let, takže se jen dostal do popředí zájmu a do médií. Problém je v tom, 
že vývoj nového léčivého přípravku stojí zhruba miliardu dolarů a patent na nové léčivo 
platí jen omezenou dobu, za kterou se vynaložené prostředky musí investorovi alespoň 
vrátit. A Afrika je chudá, zdravotní pojištění tam ve většině neexistuje, léky si může 
dovolit jen málo lidí, takže investice se budou vracet velmi těžko. Výsledkem je, 
že farmaceutické firmy se orientují hlavně na léky na nemoci „bohatých“ zemí 
(nádorová onemocnění, vysoký tlak, vysoký cholesterol a podobně). 
Nicméně to, že se v průběhu epidemie eboly v roce 2014 objevil nějaký léčivý 
přípravek ve fázi vývoje, znamená, že se vývoji někdo věnoval už před touto epidemií. 
Důvodem by mohlo být i to, že virus eboly je potenciální biologická zbraň.
Zika je virus, který je přenášen africkými komáry a dlouho se o něm myslelo, 
že způsobuje horečky a bolest kloubů a jinak nic moc nedělá. Z Afriky se dostal do Jižní 
Ameriky a teprve loni začal být spojován s výskytem mikrocefalie u novorozenců. 
To, že se komáři šíří na sever, a to, že s největší pravděpodobností způsobuje 
mikrocefalii, způsobilo, že se o ziku začaly zajímat vlády, farmaceutické firmy a média, 
ne nutně v tomto pořadí.

Když jste sledovala zprávy o ebole a zice v médiích, zarazily Vás nějaké zprávy, 
které by byly třeba nepravdivé nebo zavádějící? 
To nedokážu posoudit, protože nejsem virolog. Spíš mě zarážela hysterie některých, 
zejména tištěných, médií. Nebyla na místě. 
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Řešili jste ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv během epidemie eboly nebo ziky 
něco, co by se těchto virů týkalo? 
Jen okrajově. Česká republika naštěstí neleží v klimatickém pásmu, kde se tyto nemoci 
vyskytují. Ale s globálním oteplením mohou přiletět komáři i k nám...

Mluvila jste o fázích testování. Jakým způsobem se lék, který všemi fázemi projde, 
dostává do jiných zemí, konkrétně třeba do České republiky? 
Léčivé přípravky musí být v dané zemi registrovány. To platí všude na světě, 
kromě zemí, kde nefunguje vůbec nic. Firma požádá národní autoritu, v České republice 
je to Státní ústav pro kontrolu léčiv, o registraci, předloží dokumentaci a autorita 
dokumentaci posoudí. Je-li výsledek posouzení kladný, přípravek je zaregistrován 
a může být uváděn na trh. Zda skutečně bude na trhu, je pak na rozhodnutí firmy. 
V Evropské unii funguje i takzvaná centrální registrace, kdy proces registrace řídí 
Evropská léková agentura a rozhodnutí o registraci vydává Evropská komise. 
Tento postup je výhodný pro všechny: firma žádá o registraci jen jednou a ne 
osmadvacetkrát, členské státy si rozdělí práci a nepotřebují v konečném důsledku tolik 
úředníků a odborníků a pacienti v malých členských zemích mají šanci na nový lék 
ve stejnou chvíli, jako v těch velkých. 

Jakou roli hrají české farmaceutické firmy na mezinárodním trhu? 
Definujte mi ryze českou farmaceutickou firmu. Napříkad Zentiva, Teva a další jsou 
součástí nadnárodních korporací. Firmy, které nejsou součástmi korporací, mají roli 
velmi malou, i když někdy vyrábějí zajímavé produkty.

Kdo do vývoje nových léků investuje? Jsou to nějaké soukromé subjekty nebo se 
na tom významně podílejí i vlády jednotlivých států? 
Do vývoje investují samy farmaceutické firmy. Tady je opět potřeba rozlišit, 
o jaký vývoj se jedná. Jde-li o novou molekulu, tedy úplně nové léčivo, stojí vývoj již 
zmiňovanou jednu miliardu dolarů. A je to riskantní byznys, protože pak nemusí být lék 
schválen v registračním řízení nebo se při používání objeví nežádoucí účinky, 
které se neprojevily v klinických hodnoceních, a je konec.
Pak jsou generická léčiva, což jsou kopie originálů, které se mohou uvádět na trh 
po skončení patentu. Jejich vývoj je podstatně levnější, protože se jedná o porovnání 
s originálem. Opět jej financují firmy.
Národní státy platí různé vědecké instituce, které se věnují především základnímu 
výzkumu. Pokud se při něm vyvine nějaké potenciální léčivo, vědecká instituce prodá 
patent firmě, která si může dovolit financovat preklinické a klinické testy.
Pokud by nějaká vláda investovala do vývoje nového léku, jednalo by se patrně buď 
o novou nemoc (nyní je to třeba případ ziky, před třiceti lety AIDS) nebo o potenciální 
biologickou zbraň. A šlo by o vládu významné země, především USA. 
Mimochodem, v Česku jsme státem financovaný vývoj léků měli 40 let. A výsledek nic 
moc. 
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Příloha č. 3: Rozhovor s Ninou Ortovou (text)

Jaké informace pro AIFP vyhledáváte? 
Vyhledávám zmínky o AIFP v médiích jakéhokoliv typu, stejně jako novinky 
a zajímavosti z oblasti farmacie a zdravotnictví, ať už se jedná o legislativu nebo 
osvětové příspěvky. 

Kde tyto informace nejčastěji hledáte? Zahrnuje monitoring i bulvární média? 
Využívám monitorovací službu Newton a doplňuji vyhledávání o hledání klíčových 
slov na Googlu, jelikož Newton občas neumí zachytit online výstupy v dostatečné 
rychlosti. A ano, monitoring zahrnuje i bulvární média a televizi. 

Určujete nějakým způsobem relevanci daných sdělení? 
Ano, určuji relevanci, ale pouze v denním monitoringu. Pokud se výstup na podobné 
téma objeví například v Hospodářských novinách a v Blesku, zařadím plný text 
do monitoringu pouze z Hospodářských novin a připíšu poznámku, že podobný výstup 
se objevil i v Blesku. Každý týden pak klientovi posílám přehled všech výstupů za daný 
týden. V tom jsou zařazené skutečně všechny texty, a to i z bulváru. 

Jakým způsobem následně data třídíte? 
Předem vím, které informace zrovna AIFP řeší, a těm se tedy snažím dát primární 
důležitost, ať už se jedná o pozitivní nebo negativní zprávy. Pokud je například 
v denním monitoringu opravdu příliš mnoho zajímavých výstupů (tedy více jak 8), 
snažím se odsunout méně důležité téma na další den, případně jej zařadím pouze 
do týdenního monitoringu. V týdenním monitoringu pak témata třídím do 4 kategorií: 
legislativa a regulátoři, farmaceutický průmysl, zajímavosti a zprávy ze zdravotnictví 
a inovativní léčba a osvětové příspěvky. 

K čemu slouží tato data dál? 
Jak už jsem naznačila, každý den dělám výběr nejdůležitějších zpráv z oblasti 
zdravotnictví a farmacie. Ke každému článku připravím anglickou anotaci. 
Přes redakční systém pak pošlu tento „newsletter“ na více než 300 kontaktů v naší 
databázi. Jedná se o představitele přímo z AIFP a z členských společností AIFP. 
Newsletter slouží k informování a případně k vyhodnocení, jak se o AIFP mluví, 
aby se následně mohla upravit strategie vystupování v médiích. Stejně se tímto 
způsobem zjišťuje, jaká zdravotnická témata společnost zajímají. Týdenní monitoring 
slouží k tomu samému a navíc k „zábavě“ všech odběratelů kvůli poslední kategorii, 
kterou je inovativní léčba a osvětové příspěvky. 

Zaznamenala jste ze strany AIFP vyšší poptávku po informacích určitého typu 
během epidemií (ať už chřipky, či právě eboly nebo ziky)?
Ano, AIPF vždy chce vědět, jak se vyvíjí situace především u nových epidemií, 
například u ziky. Pokud se jedná o jiné epidemie (kupříkladu nedávná žloutenka), 
chce AIFP vědět vždy jen to nejdůležitější, tedy kdy a kde začala, kdy byl vyhlášený 
epidemický stav a posléze zda se situace celorepublikově lepší a zda je k dispozici 
dostatek léků.
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Narážíte ve své praxi na mediální příspěvky, které jsou na první pohled nesmyslné 
nebo zavádějící? 
Rozhodně. Pokud na takový článek narazím, okamžitě ho z monitoringu vyřadím, 
pokud si jsem na 100 % jistá, že jde o nesmysl. Pokud si jistá nejsem, konzultuji další 
postup přímo s AIFP, kde mi řeknou, zda je informace pro ně relevantní. 

Myslíte si, že zvýšený výskyt mediálních sdělení o neléčitelných nemocech může být 
impulsem k zahájení výzkumu na novém léčivém přípravku?
Určitě to nějaký vliv mít může. Vzhledem k tomu, že se ale AIFP vzácným 
a neléčitelným nemocem a pacientským organizacím sdružujícím takové případy 
už dlouhodobě věnuje a je v této oblasti skutečně velice aktivní, snaží se naopak 
informovat o těchto případech média, aby o tom psala a aby rozšířila povědomí 
o vzácných a neléčitelných nemocech. Nicméně z obecného hlediska by určitě média 
mohla přispět k vývoji nového léku, jelikož si snad každá společnost zjišťuje poptávku. 
A toto je nástroj, jak se o poptávce dozvědět. 

Jaký další vliv podle Vás mají média na farmaceutický průmysl?
Myslím, že média mohou mít zdrcující i naprosto opačný vliv na jakoukoliv společnosti. 
Záleží na tom, jak moc média píší podle skutečných faktů a jak moc jim lidé uvěří. 
Vezměme si například očkovací situaci, kdy si média vybírají alternativní lékaře, dělají 
s nimi rozhovory a farmaceutické společnosti tratí na tom, že jsou jejich vakcíny 
nedůvěryhodné. Nyní musí například společnost Novartis dělat poměrně rozsáhlou 
kampaň na vakcíny proti pneumokoku, které dnešní maminky zavrhují, přestože jsou 
pneumokoková onemocnění velmi nebezpečná. Obecně v dnešní době alternativních 
faktů a přístupu k životu mají média na farmacii spíš negativní vliv a je plno situací, 
kdy farmacii mohou ublížit.
Nicméně sekundárně mají i pozitivní vliv, který si lidé neuvědomují. Pokud média 
napíší o významném lékařském objevu, nové léčbě, je to téměř vždy spojené 
s farmaceutickým průmyslem. Lidé si neuvědomují, že farmaceuti nejenže produkují 
takzvaná generická léčiva a ta, která jsou ve společnosti rozšířená, ale také se věnují 
inovativní léčbě (například biologické léčbě, léčbě kmenovými buňkami a podobně). 
To znamená, že pokud média napíší o významném medicínském objevu, který lidé 
následně oslavují, je na pozadí téměř vždy farmaceutická firma, kterou tím nevědomky 
také oslavují. 
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Příloha č. 4: Přehled účinků mediálních sdělení o ebole a zice (tabulka)

účinek přítomen/
nepřítomen

příklady projevů účinku

KRÁTKODOBÉ PLÁNOVANÉ ÚČINKY

individuální odezva × 

dozvídání se zpráv ✔ Z průzkumů veřejného mínění 
vyplývá, že nemoci se během období 
epidemií zařadily k dalším tématům, 
která společnost vnímá jako důležitá. 

agenda setting ✔ Počet dnů, kdy se ve zpravodajství 
ČT a TV Nova objevily informace 
o epidemiích, byl poměrně vysoký. 
Z průzkumů vyplývá, že více než 90 
% dotázaných zprávy v médiích 
zaznamenalo a vyhodnotilo je jako 
důležité. 

framing ✔ Média zdůrazňovala, že ebola i zika 
jsou neléčitelné nemoci. Veřejnost 
pak více zajímaly informace o vývoji 
nových léčiv. 

KRÁTKODOBÉ NEPLÁNOVANÉ ÚČINKY

individuální reakce ✔ Respondenty všech tří námi 
sledovaných průzkumů epidemie 
znepokojily. Lze předpokládat 
např. pocit strachu/ohrožení 
u jednotlivých osob. 

kolektivní reakce ✔ Respondenti ve většině případů 
označili epidemie za hrozbu 
pro Českou republiku. Přítomen je 
tedy kolektivní pocit ohrožení. 

politické reakce ✔ Česká republika poskytla materiální 
a finanční pomoc zemím postiženým 
ebolou a zaváděla preventivní 
opatření. 

DLOUHODOBÉ PLÁNOVANÉ ÚČINKY

šíření zpráv o pokroku a inovacích ✔ Publikum nemělo dostatečné 
informace o průběhu vývoje nových 
léčiv a mylně nabylo dojmu, 
že vakcíny bude brzy možné použít. 

DLOUHODOBÉ NEPLÁNOVANÉ ÚČINKY

socializace ✔ Publikum bylo dobře informováno 
o prevenci proti nemocem. 

efekt vytlačení ✔ Z průzkumů vyplývá, že lidé během 
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epidemií více sledovali sdělovací 
prostředky. 

sjednocení společnosti × 
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Příloha č. 5: E-mail redakci televizních novin (kopie korespondence)
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Příloha č. 6: E-mail PR manažerce TV Nova Alžbětě Cimové s otázkami (kopie 

korespondence)
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Příloha č. 7: Opětovný e-mail PR manažerce TV Nova Alžbětě Cimové s žádostí o 

vydání stanoviska (kopie korespondence)
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