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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá prezentací povinného očkování v českých médiích v 1. polovině 

roku 2017. Povinné očkování se stává nedílnou součástí společenské diskuze. V posledních letech 

je slyšet více hlasů vyjadřujících se proti povinnému očkování a proti současně nastavenému 

systému. Ve zkoumaném období byla projednávána změna zákona, která by umožnila odškodnění 

osob s prokazatelnými následky po očkování, a také byla aktivní petice za dobrovolnost očkování 

proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. V roce 2017 bylo zároveň součástí prezentace 

politických stran a hnutí v rámci kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny objasnění jejich 

postoje k současně nastavenému systému povinného očkování. Cílem této práce bylo zjistit, jak 

média konstruují roli medicíny ve společenské debatě o povinném očkování. Úkolem bylo 

odpovědět na otázku, jak se v mediálních textech o povinném očkování uplatňují paternalistický 

a partnerský model a nakolik je toto téma komunikováno v kontextu rizik. K tomu byla využita 

kvantitativní obsahová analýza sekvencí. Do výzkumného vzorku bylo zařazeno 15 médií 

zahrnujících deníky, rozhlasy, televize, zpravodajské portály a magazíny a analyzováno bylo 

618 sekvencí.  

 

Annotation 

This thesis deals with presentation of mandatory vaccination in Czech media in the first half of 

2017. The topic of mandatory vaccination becomes an important part of social discussion. In recent 

years, more voices have been heard against mandatory vaccination and against a currently set 

system. During the followed period, there was a public debate about change of the law, which 

would allow the compensation for persons with provable serious consequences of vaccination, 

there was also an active petition for voluntariness of vaccination against measles, mumps and 

rubella. In 2017, political parties within the election campaign to Chamber of Deputies clarified 

their attitude to the currently set system in the context of mandatory vaccination. This paper aimed 

to find out how the media construct the role of medicine in the social debate on mandatory 

vaccination. The task was to answer the question of how the paternalistic and partner models are 

applied to the theme of mandatory vaccination in the media coverage, and how is this topic 

communicated in the context of risks. The quantitative content analysis of sequences was used for 

this purpose. 15 media, counting dailies, radios, televisions, news websites and magazines, were 

included in the research sample, and 618 sequences were analysed. 
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Úvod 
 

Povinné očkování se stává nedílnou součástí společenské diskuze. V posledních letech je 

slyšet více hlasů vyjadřujících se proti povinnému očkování a proti současně nastavenému 

systému. V české společnosti tak vznikají dva tábory, na jedné straně stojí ti, kteří jsou pro 

povinné očkování, a na druhé ti, kteří jsou proti.  

Důkazem toho, jak je toto téma důležité, jsou i některé nedávné snahy v souvislosti 

s povinným očkováním. V první polovině roku 2017 byla projednávána změna zákona, která 

by umožnila odškodnění osob s prokazatelnými následky po očkování. Další zajímavou 

aktivitou byla petice za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. 

Součástí prezentace stran a hnutí v rámci kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny 

v roce 2017 bylo také objasnění jejich postoje k současně nastavenému systému. 

Diskuze se promítá také do médií, proto má smysl zkoumat, jak česká média toto téma 

prezentují. Média jsou důležitým zdrojem zdravotních informací pro laiky. Mají schopnost 

dostat se k různým segmentům obyvatelstva. Z pohledu veřejného zdraví mohou média 

působit na to, jak veřejnost chápe závažnost onemocnění, nebezpečí nemocí, nebo dokonce 

vlastní potřeby prevence či léčby (Araújo a Lopes, 2016). 

Tuto práci bych zařadila do oboru Health Communication, který protíná mnoho odborností 

od psychologie, medicíny až po sociologii a mediální studia. Hlavní úlohu tohoto oboru 

můžeme vidět v procesu obhajování a zlepšování výsledků individuálního nebo veřejného 

zdraví a vytvoření vnímavého a příznivého prostředí, v němž mohou být informace sdíleny, 

pochopeny, absorbovány a diskutovány zamýšleným publikem. To vyžaduje hluboké 

pochopení potřeb, přesvědčení, tabu, postojů, životního stylu a sociálních norem všech 

klíčových komunikačních skupin (Schiavo, 2007).  

Obor Health Communication představím v první kapitole teoretické části. Stručně uvedu 

jeho historii, formy, klíčové osobnosti a některé práce, které souvisejí s předmětem zájmu 

této práce. Zmíním také některé výzvy v době internetu a specifika novinářů píšících 

o zdraví. 

V druhé kapitole se zaměřím na charakteristiky žurnalistické profese, definici objektivity 

a další požadavky na současná média a některé významné změny, kterými média 

v posledních letech prošla. Dotknu se také fenoménů fake-news a post-truth. 
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Povinné očkování je v této práci zařazeno do kontextu paternalismu. Höschl (2014) uvádí, 

že během 20. století došlo ve zdravotnictví obecně k mnoha zásadním změnám a vztah mezi 

lékařem a pacientem se posunul od paternalistického více k partnerství. Ve třetí kapitole 

teoretické části tedy představím definici paternalismu a jeho vztah ke zdravotnictví. Součástí 

této kapitoly je také pojednání o rizikové společnosti dle Becka (2004), protože právě 

v kontextu rizik se o očkování často hovoří, ať už se jedná o rizika epidemie či rizika 

komplikací po očkování.  

Čtvrtá kapitola teoretické části je zaměřena na očkování v České republice, a to zejména na 

legislativu a vybrané argumenty zastánců i odpůrců povinného očkování. Součástí této 

kapitoly je také představení výsledků diskurzivní analýzy, kterou provedly autorky 

Marhánková a Skálová (2016) mezi rodiči, kteří povinné očkování odmítají.  

V praktické části aplikuji kvantitativní obsahovou analýzu s cílem analyzovat mediální texty 

o povinném očkování v první polovině roku 2017 ve vybraných médiích a zjistit, jak média 

konstruují roli medicíny ve společenské debatě o povinném očkování, a to hlavně v kontextu 

paternalistického a partnerského modelu a komunikace v kontextu rizik.  
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Odchýlení od tezí 
 

V rámci tezí bylo stanoveno, že se budu věnovat tématu očkování v jeho celistvosti. Od 

tohoto záměru bylo upuštěno z toho důvodu, že ve společnosti rezonuje zejména téma 

povinného očkování. Analýzu jsem se proto rozhodla zúžit na tuto oblast a vyloučit 

příspěvky o nepovinném očkování. Právě téma povinného očkování je zajímavé z hlediska 

paternalismu a sledování kontextu rizik. Tato změna zároveň ovlivnila výběr hypotéz. 

Úpravy se dotkly také vybraného vzorku, protože některá média žádné texty o povinném 

očkování nepublikovala. Při psaní tezí jsem předpokládala, že budu mít jako základní 

výzkumnou jednotku celý příspěvek (text), pro zkoumání jednotlivých mluvčích a aktérů je 

ale vhodnější zkoumat sekvence. Tato změna taktéž ovlivnila výslednou podobu hypotéz. 

Oproti tezím jsem se souhlasem vedoucí upravila název práce, aby byl méně popisný a více 

úderný, informace o sledovaném období a metodě jsou uvedeny v anotaci. 

Ačkoli se tedy práce svým zaměřením od tezí odchýlila, věřím, že tak bylo učiněno ve 

prospěch výzkumu, který je takto konzistentnější. 
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1. Teoretická část 

1.1.  Health Communication 

1.1.1. Definice a úkoly Health Communication 

Health Communication je komplexní obor, který protíná mnoho odborností od psychologie, 

medicíny až po sociologii a mediální studia. Vzhledem k šířce celého oboru může být obtížné 

jej definovat, mnozí autoři se v definici neshodují. Já se v této práci na koncept Health 

Communication zaměřím z pohledu mediálních studií. 

U definování Health Communication můžeme začít u slova komunikace. Komunikace bývá 

popisována jako interakce prostřednictvím verbálních a neverbálních symbolů a jejím cílem 

je sdělování významů. Proces komunikace je často popisován jako přenášení sdělení od 

nějakého zdroje (podavatele) k nějakému adresátovi (příjemci) a vychází z představy 

dopravy (dopravení sdělení od jedné osoby ke druhé). Tato představa je lineární a kopíruje 

ji přenosový model komunikace. Harrold D. Laswell jej využil pro výklad masové 

komunikace. Jeho schéma je popsáno takto: Někdo – říká něco – někomu – nějakým kanálem 

– a s nějakým účinkem (Jirák a Köpplová, 2003). Na něj navázal mimo jiné George Gerbner, 

jehož rozpracování počítá s existencí mediátora a s tím, že událost a sdělení, které se jí 

nechalo inspirovat, se od sebe mohou významně lišit (Jirák a Köpplová, 2015). 

V procesu Health Communication jsou přítomné i další charakteristiky, kdy se odesílatel 

a příjemce vzájemně ovlivňují, například fyzický a psychologický šum v kanálu (Wright, 

Sparks a O’Hair, 2013). S prvkem šumu v komunikaci přišli již Claude Shannon a Warren 

Weaver v roce 1949, když zveřejnili klasický přenosový model komunikace vycházející ze 

studia telefonických hovorů – viz obr. 1 (Jirák a Köpplová, 2015).  

 

  

Obr. 1. (Zdroj: Jirák a Köpplová, 2015). 
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Health Communication může být chápána velmi široce. Berry (2006) uvádí, že jde o všechny 

aspekty lidské komunikace, které se týkají zdraví. O poněkud užší definici se pokusila 

Schiavo (2007): 

 

„Health Communication je mnohostranný a multidisciplinární přístup k oslovení různých 

publik a sdílení informací týkajících se zdraví s cílem ovlivnit, zapojit a podporovat jednotlivce, 

komunity, zdravotnické pracovníky, zvláštní skupiny, zákonodárce a veřejnost, aby 

prosazovali, zaváděli, udržovali chování, praxi nebo politiku, které nakonec zlepší zdravotní 

výsledky.“ 

 

Obsahy Health Communication by měly být srozumitelné, což je patrné v definici Pearsona 

a Nelsona (1991), kteří ji považují za „proces porozumění a sdílení významů“. 

Na charakterizování Health Communication se Schiavo (2007) dívá skrze její cíle. Hlavní 

úlohu tohoto oboru můžeme vidět v procesu obhajování a zlepšování výsledků 

individuálního nebo veřejného zdraví a vytvoření vnímavého a příznivého prostředí, v němž 

mohou být informace sdíleny, pochopeny, absorbovány a diskutovány zamýšleným 

publikem. To vyžaduje hluboké pochopení potřeb, přesvědčení, tabu, postojů, životního 

stylu a sociálních norem všech klíčových komunikačních skupin.  

Mezi její dílčí úkoly podle Schiavo (2007) patří: 

• sdílení významů a informací, 

• ovlivňování rozhodnutí jednotlivců nebo komunit, 

• motivování jednotlivců a publika, 

• vzájemná výměna informací v obousměrném dialogu, 

• zlepšování vědomostí a porozumění problémům týkajících se zdraví, 

• změna chování, 

• podpora a udržení změny. 

 

V rámci Health Communication jsou média nesmírně mocná a důležitá v propagaci 

zdravotních přesvědčení a ve vytváření vzorů pro současné lidi. Mohou hrát významnou roli 

při formování povědomí o zdraví u lidí, jakož i při formování jejich zdravotních přesvědčení 

(Marinescu a Mitu, 2016). 
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1.1.2.  Historie oboru Health Communication ve zkratce 

Komunikace a zdraví jsou propojeny odedávna. Už Hippokrates si byl vědom důležitosti 

komunikace mezi pacientem a lékařem a důvěry pacienta k lékaři (Reiser, 2003). Etická 

komunikace je základem vztahu mezi lékařem a pacientem (Purcaru, 2016).  

Vědci zabývající se komunikací ji studovali v kontextu zdraví po celá desetiletí 

a historicky také vznikaly například v USA různé kampaně zaměřené na řadu 

zdravotních problémů, jako jsou užívání alkoholu, neštovice či nesprávná manipulace 

s potravinami a jejich skladování (Paisley, 2001). Celý koncept tedy není žádnou 

novinkou, v posledních desetiletích však nabyl důležitosti, což vedlo k  více 

komplexnímu přístupu k celému oboru. 

S termínem Health Communication se můžeme setkat až od poloviny sedmdesátých let 

(Rogers, 1996) a od té doby nabývá tento obor na stále větší důležitosti.  

Kreps, Bonaguro a Query (1998) řadí mezi vlivné výchozí body ve vývoji Health 

Communication emulaci komunikačních oborů jiných sociálních věd, jako je psychologie 

a sociologie, které aktivně studovaly systém zdravotní péče. 

Se zvyšujícím se zájmem o tento obor se zvětšovala i potřeba akademické legitimizace 

vědců, kteří zkoumali úlohu komunikace v oblasti zdraví. V reakci na tuto rostoucí potřebu 

se vědci, kteří se zajímali o komunikaci a o zdravotní péči a podporu zdraví, spojili v roce 

1972 a vytvořili zájmovou skupinu Therapeutic Communication pod International 

Communication Association (ICA). Utvoření této profesní skupiny je jedním 

z nejvlivnějších momentů v genezi moderního oboru Health Communication. Skupina se 

v roce 1975 přejmenovala na Health Communication Division. Od roku 1977 ICA vydávala 

pravidelně ročenku, ve které byly obsaženy i texty z oboru Health Communication 

(Parvanta, Nelson, Parvanta a Harner, 2010). 

V roce 1985 vzrostl počet vědců, kteří se zajímali o komunikaci v oblasti zdraví do té míry, 

že vzniklo dostatečné zázemí pro zformování Commission for Health Communication 

spadající pod Speech Communication Association (SCA). V této skupině byli i někteří vědci 

z Health Communication Division pod ICA. Tyto dvě skupiny společně začaly vydávat 

Health Communication Newsletter, později přejmenovaný na Health Communication Issues. 

Konference organizované oběma skupinami byly stále populárnější (Kreps, Bonaguro 

a Query, 1998).  
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V roce 1989 byl představen první recenzovaný vědecký časopis věnovaný výhradně 

výzkumu tohoto oboru s názvem Health Communication. Založila jej Teresa L. Thompson. 

Tento časopis byl následován v roce 1996 magazínem Journal of Health Communication 

vydávaným Scottem Ratzanem. Tyto publikace hrály významnou roli v podpoře růstu oboru 

Health Communication a v komunikaci směrem k širšímu publiku uvnitř i mimo tuto 

komunikační disciplínu (Kreps, Bonaguro a Query, 1998). Následovalo mnoho dalších 

publikací, např. Journal of Communication in Health Care, Cases in Public Health 

Communication and Marketing či Journal of Health and Mass Communication.  

Studijní obor je do značné míry definován literaturou, kterou vytváří, a komunikace v oblasti 

zdraví ji má bohatou a rozmanitou. První knihy týkající se Health Communication se začaly 

objevovat v 80. letech: Kreps a Thornton: Health Communication: Theory and Practice 

(1984), Sharf: The Physician´s Guide to Better Communication (1984), Northouse 

a Northouse: Health Communication: A Handbook for Professionals (1985). Po těchto třech 

publikacích následovala celá řada důležitých knih a textů o komunikaci a zdraví 

obohacujících obor Health Communication (Kreps, Bonaguro a Query, 1998).   

Současně s tímto vývojem docházelo k významnému růstu učebních osnov v kurzech Health 

Communication na univerzitách po celém světě. Mnohé univerzity nyní nabízejí programy 

zaměřené především na Health Communication a další posilují a rozšiřují svou nabídku 

týkající se tohoto oboru (Wright, Sparks a O’Hair, 2013). Příkladem mohou být Univerzita 

v Sydney či Univerzita v Nottinghamu. 

 

1.1.3.  Formy Health Communication 

Health Communication může mít různé podoby a může probíhat na různých úrovních. Berry 

(2007) rozdělila úrovně Health Communication dle množství participantů na intrapersonální, 

interpersonální, skupinovou a masovou.  

 

a) Intrapersonální   

U komunikace k sobě samému se výzkum soustřeďuje na zpracování informací, 

např. pozornost, vnímání, chápání, vzpomínání a učení, a na možné účinky, jako je míra 

znalostí, názory či postoje (McQuail, 2009).  
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Z tohoto hlediska můžeme k intrapersonální komunikaci přistupovat také u Health 

Communication. Tento proces je důležitý k sebereflexi a sebehodnocení a je základem pro 

naši interakci s ostatními lidmi. Vlastní interpretace závisí na vlastním dekódovaní, které 

odráží naše zkušenosti a vědomosti. Intrapersonální komunikace může být pouze interní při 

přemýšlení nad možným zdrojem akcí nebo při vyhodnocování důsledků toho, co jsme 

udělali. Může zahrnovat ale i vnější vyjádření, když si povídáme sami se sebou nebo si 

píšeme poznámky sami pro sebe (Berry 2007). 

 

b) Interpersonální 

Nejběžnější podobou interpersonální komunikace je přímá interakce mezi dvěma a více 

lidmi, která může být jednosměrná nebo obousměrná, což souvisí s rozložením moci 

v procesu.  

Interpersonální komunikace může být verbální a nonverbální. Obě tyto podoby mají další 

složky, které celý proces ovlivňují a dokreslují. Ve verbální komunikaci hraje důležitou roli 

užití mluveného či psaného jazyka (Berry 2007).  

Nonverbální komunikace zahrnuje mimiku, proxemiku, haptiku, posturologii, kineziku, 

gestiku, řeč očí a pohledů a paralingvistiku. Berry (2007) uvádí i další faktory, které mají na 

vzájemnou komunikaci vliv, a to charakteristiku prostředí či osobní charakteristiku 

mluvčího, jako jsou typ postavy, barva pleti, obličejové rysy, dále oblečení, šperky či účes. 

Health Communication využívá interpersonální kanály (například individuální nebo 

skupinové schůzky) a je založena na aktivním poslechu, sociálních a behaviorálních teoriích 

a na schopnosti porozumět potřebám a identifikování se s potřebami publika a kulturními 

preferencemi (Schiavo, 2007). 

Interpersonální komunikaci v oboru Health Communication si nejlépe představíme jako 

komunikaci mezi lékařem a pacientem. Je patrné, že úspěšnost léčby či přijetí léčby 

pacientem a celkové výsledky závisí do velké míry na úspěšnosti komunikačního procesu 

mezi oběma participanty. 

Poskytovatelé zdravotních služeb a pacienti mají často velmi odlišné názory na zdraví 

a zdravotní péči (Wright, Sparks a O’Hair, 2013). Perspektivy poskytovatelů jsou silně 

ovlivňovány odborným vzděláváním a zkušenostmi z každodenní praxe v oblasti zdravotní 

péče. Většina pacientů obvykle nemá specializovaný výcvik v oboru zdravotní péče nebo 
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souvisejících disciplín. Místo toho se běžní lidé dozvídají o zdraví a systému zdravotní péče 

především prostřednictvím médií, mezilidských vztahů a svých vlastních každodenních 

zkušeností (Cline, 2011). 

Na úrovni interpersonální a skupinové komunikace se největší pozornost věnuje zpravidla 

různým typům konverzace a způsobům interakce, uplatňování vlivu, míře sevřenosti vztahu 

(stupni vytvořené vazby) a zavedeným prostředkům kontroly (McQuail, 2009). 

 

c) Skupinová  

Skupina se může lišit podle velikosti od několika osob – např. lékařský tým – po velké 

množství lidí, jako je etnická skupina. V rámci skupinové komunikace můžeme hovořit 

o komunikaci v rámci skupiny a o komunikaci mimo skupinu (Berry, 2007). 

 

Obr. 2. (Zdroj: McQuail, 2009). 
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d) Masová komunikace 

Komunikace, a tedy i Health Communication, může být zaměřena i na širší segmenty 

obyvatelstva.  

K masové komunikaci přistupuje McQuail (2009) jako k procesu nacházejícímu se na 

vrcholu pyramidy rozvrstvení komunikačních procesů uspořádaných podle míry 

zespolečenštění (viz obr. 2), kde McQuail uvádí kromě intrapersonální, interpersonální, 

skupinové a masové (celospolečenské) ještě komunikaci meziskupinovou 

a institucionální/organizační. 

Masová komunikace je typicky jednosměrný proces, přičemž zpráva přechází od odesílatele 

k přijímači. Rostoucí využívání počítačů k šíření zdravotních informací však umožnilo určitý 

stupeň interakce (Berry 2007). 

Pokud jde o informace týkající se zdraví, hodně z této komunikace spadá pod zastřešení 

kampaní na podporu veřejného zdraví. Masová komunikace může nastat prostřednictvím 

různých médií. Patří sem písemné letáky a brožury, reklamní tabule a plakáty, noviny, 

časopisy, rozhlas, televize či internet (Berry 2007). 

Masová média mají společné to, že jsou obsahově univerzální, mají velkou popularitu a jsou 

v zásadě veřejné povahy. Samotný pojem „masová média“ odkazuje dle McQuaila 

k organizovaným prostředkům komunikování, jež je otevřené, děje se na dálku, dostává se 

v krátkém čase k mnoha lidem (Jirák a Köpplová, 2015). Masová média by měla poskytovat 

vyčerpávající zásobu relevantních zpráv a podkladových informací o událostech ve 

společnosti a okolním světě. Informace by měly být objektivní ve smyslu přesnosti, 

poctivosti, úplnosti, pravdivosti ve vztahu ke skutečnosti, spolehlivosti a oddělování faktů 

od názorů (McQuail, 2009).  

Masová média podávají svědectví o světě, s nímž jejich konzumenti nemají nebo nemusejí 

mít vlastní zkušenosti. Přesvědčují o výhodnosti či správnosti určitého chování a o platnosti 

hodnot a norem. Jako vyjednavači umožňují vyjasnění názorů a stanovisek. Ale také baví 

své příjemce, dále je mohou poučovat, vzdělávat apod. (Jirák a Köpplová, 2015). 

Hromadné sdělovací prostředky jsou důležitým zdrojem zdravotních informací pro laiky. 

Mají schopnost dostat se k různým segmentům obyvatelstva, čímž lidi lépe informují 

o zdravotních problémech. Z pohledu veřejného zdraví mohou média působit na to, jak 
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veřejnost chápe závažnost onemocnění, nebezpečí nemocí, nebo dokonce vlastní potřeby 

prevence nebo léčby (Araújo a Lopes, 2016).  

Mnoho z našeho vnímání zdraví, nemocí, lékařů a zdravotnických pracovníků je formováno 

tím, co vidíme, slyšíme a čteme v masmédiích. Televizní a jiné sdělovací prostředky hrají 

důležitou roli v ovlivňování percepce zdraví a chování a mají vliv na naše zdraví různými 

způsoby. Kromě zábavy nám televize, filmy, noviny, internet a další média pravidelně 

sdělují informace, které mohou ovlivnit naše zdraví, jako jsou reklamy na rychlé občerstvení, 

populární filmové postavy s nezdravým chováním, celebrity, které mohou způsobovat 

nerealistické vnímání těla, zprávy o průlomech v medicíně (Wright, Sparks a O’Hair, 2013).   

Pokud jsou ale masová média adekvátně využívána v závislosti na potřebách a preferencích 

publika, mohou být silnými konektory mezi komunikátory a jejich publikem (Schiavo, 

2007). Nicméně zkoumání působení mediálních obsahů na chování adresátů není předmětem 

této práce. 

 

1.1.4.  Health Communication v době internetu 

Stále více lidí využívá internet k vyhledávání informací o zdraví a zdravotních problémech.  

Internet a související technologie výrazně rozšířily rozsah zdravotní péče mimo své tradiční 

hranice (Eysenbach, 2001) a následně ovlivnily praxi komunikace v oblasti zdraví (Schiavo, 

2007). Pacienti, zdravotníci, široká veřejnost a celá zdravotnická komunita se stále více 

obracejí na internet kvůli různým službám, mezi něž patří poradenství ve zdravotnictví, 

virtuální lékárny, distanční vzdělávání pro lékaře, lékařské informace nebo informace 

o veřejném zdraví a lékařské záznamy (Eysenbach, 2001).   

To, jak porozumíme informacím týkajících se zdraví včetně těch na internetu, je zásadní. 

Zatímco nárůst a popularita využívání internetu k vyhledávání informací může spotřebitelům 

poskytovat aktuální informace o různých aspektech prevence, nemoci či léčby, je zde mnoho 

otázek ohledně kvality těchto informací.  

Wright, Sparks a O’Hair (2013) vidí problém například v tom, že přístup lidí k informacím 

nemusí nutně znamenat, že je budou používat, budou jim rozumět, nebo že kvůli nim změní 

své postoje a chování. Dodávají, že spotřebitelé se často liší v tom, co vnímají jako 

důvěryhodné. Někteří lidé považují za důvěryhodné vědecké studie, zatímco jiní si myslí, že 

osobní zkušenosti mají větší výpovědní hodnotu a věrohodnost. 



 

14 

 

Zdravotní informace na internetu mohou přispívat k lepší informovanosti pacientů, což vede 

k lepším zdravotním výsledkům, vhodnějšímu využití zdrojů zdravotnických služeb 

a silnějšímu vztahu mezi lékařem a pacientem (Kassirer, 2000). Na druhou stranu lidé mají 

za to, že informace na internetu mohou být také zavádějící a nesprávně vykládány. Dále 

mohou ohrožovat chování v kontextu zdraví a výsledky ve zdravotnictví a mohou vést 

k nevhodným požadavkům na klinické zásahy (Mitu, 2016). 

Blogy týkající se zdraví a další online informace se v posledních několika letech rozrostly 

a studie zjistily, že tyto zdroje jsou často vnímány jako vysoce věrohodné u lidí, kteří 

vyhledávají informace o zdraví (Kovic, Lulic a Brumini, 2008).  

Důležitost informací o zdraví na internetu z hlediska Health Communication je přesto 

nesporná. Stále více lidí přiznává, že jejich chování související se zdravím bylo významně 

ovlivněno informacemi, které našli na internetu. Vedlo je to například k tomu, aby se více 

tázali lékařů, změnili své stravovací návyky nebo více cvičili (Wright, Sparks a O’Hair, 

2013).   

Rostoucí využívání internetu a dalších nových technologií dává odborníkům v oblasti 

zdravotní komunikace příležitost přispět k informovanosti veřejnosti a ke snahám, které 

mohou rozšířit přístup k tomuto relativně novému kanálu stejně jako omezit potenciální 

škody na individuálním a veřejném zdraví, jež mohou vznikat kvůli nepřesným internetovým 

zdrojům (Schiavo, 2007). 

Rostoucí počet výzkumů spojujících online informace o zdraví a pozitivní nebo negativní 

chování související se zdravím naznačuje, že neexistuje jednotný názor na dopad, který mají 

takto podávané informace a informační technologie na zdravotní péči (Mitu, 2016). 

 

1.1.5.  Health Journalism 

Fakt, že většina novin a rozhlasových a televizních zpravodajských pořadů má 

specializované korespondenty pro zdravotnictví, dokazuje význam zdravotnických témat 

pro média (Entwistle a Sheldon, 1999). 

Témata spojená se zdravím se v médiích objevují poměrně intenzivně. A jak už bylo popsáno 

výše, masová média jsou důležitým zdrojem informací o zdraví pro širokou veřejnost 

a mohou ovlivňovat vnímání veřejnosti. Mediální sdělení mohou mít skutečný dopad na 

chování jedinců a jejich rozhodování v oblasti zdraví. Zprávy o zdraví by proto měly být 
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přesné a úplné, měly by informovat laické publikum tak, aby s těmito informacemi umělo 

naložit (Araújo a Lopes, 2016).  

S přibývajícím prostorem, který je těmto tématům věnován, se vynořují obavy o přesnost, 

spolehlivost a platnost publikovaných informací. Zavádějící informace, které se objevují 

v médiích, lze zároveň jen těžko napravovat. 

Health Journalism má své vlastní charakteristiky. Hallin a Briggs (2015) tvrdí, že zprávy 

z této oblasti jsou do určité míry odlišné od jiných druhů žurnalistiky. Reportéři, kteří 

pokrývají tento obor, se často vyjadřují více didaktickým a instrumentálním způsobem než 

jiní novináři (Hallin a Briggs 2015).  

K úloze novinářů v procesu komunikace se může přistupovat různě. Zatímco Araújo a Lopes 

(2016) tvrdí, že novináři píšící o zdraví a zdravotnictví jsou prostě dopravci nebo 

překladatelé zdravotních informací do laického jazyka, Hallin a Briggs (2015) argumentují, 

že tito novináři zprostředkovávají různé perspektivy a zájmy, spíše než jen přepravují 

informace. 

Novináři věnující se tématům z oblasti zdravotnictví si vytvářejí blízké a spolehlivé vztahy 

se svými zpravodajskými zdroji (Araújo a Lopes, 2016). To ovšem není jejich výlučným 

rysem. Reportéři zaměření na jednu oblast obvykle mají malou skupinu zdrojů, které je 

zásobují komplexními a specifickými informacemi. Navzdory výhodám udržování takových 

blízkých vztahů jsou tito novináři také vystaveni riziku, že se na těchto zdrojích stanou 

závislými. 

Portugalští novináři, mezi nimiž provedli výzkum Araújo a Lopes (2016), uváděli několik 

způsobů, jak získávají různé příběhy: například ze zpravodajského zdroje, jako návrh od 

komunikační agentury nebo může jít o něco, co si reportér vybral kvůli své osobní 

zkušenosti. Zároveň přiznávali, že se pokoušejí nastavit svou vlastní agendu, aby se nestali 

příliš závislými na externích dodavatelích. Dále popsali, že prevence sama o sobě není 

novinkou vhodnou pro zpravodajství. To znamená, že příběhy o prevenci, i když jsou 

důležité, potřebují něco, co je učiní atraktivními, aby je novináři zařadili do své agendy. 

Jejich respondenti zároveň projevili určité obavy týkající se zdravotní gramotnosti čtenářů 

a dalších adresátů a uváděli, že se snaží problémy vysvětlovat laicky, ale že zároveň bojují 

s nedostatkem prostoru pro podrobná vysvětlení. 
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Yüksel, Kaya a Kaya (2016) v Turecku zkoumali, co si o publikování článků zabývajících 

se zdravím myslí profesionálové z oblasti zdravotnictví. V posledních letech bylo 

pozorováno, že média v Turecku kladou větší důraz na zpravodajství o zdraví. Témata, jako 

jsou zdravý životní styl, diety, cholesterol, plastické operace, léčba celulitidy, alternativní 

medicína, léčivé bylinky a podobně, byla prostřednictvím médií často tlumočena veřejnosti. 

Yüksel, Kaya a Kaya položili svým respondentům z řad tureckých zdravotnických 

profesionálů otázku, zda shledávají informace o zdravotnických tématech v médiích 

důvěryhodnými. Zjistili, že se téměř 2/3 oslovených odborníků z oblasti zdravotnictví 

domnívá, že veřejnosti nejsou poskytovány správné a dostatečné informace, 2/5 pojalo 

podezření, že je řešena problematika populárních témat. Téměř 1/3 zdravotnických 

profesionálů vyjádřila obavu, že jsou témata zpráv volena s ohledem na čtenost, 

poslechovost, sledovanost či návštěvnost, a 1/4 se domnívala, že zprávy o zázračných lécích 

dávají pacientům marné naděje a očekávání. 

 

1.2.  Žurnalistické obsahy 

1.2.1.  Žurnalistika, její limity a proměny v době internetu 

 

„Žurnalistika je svému publiku předkládána jako pravdivý obraz skutečného světa 

a ve svém oboru musí požívat důvěry, jinak by v kulturním prostoru byla 

bezcenná.“  

Brian McNair (2004) 

 

McNair (2004) definuje žurnalistiku jako jakýkoli text v písemné, zvukové nebo vizuální 

podobě, který je publiku předkládán jako pravdivé oznámení nebo záznam jisté, až 

doposud neznámé (nové) skutečnosti existující v současném společenském světě. 

U médií a mediálních sdělení máme jistá očekávaní. Jedním z těchto očekávaní je 

informační kvalita. McQuail (2009) řadí mezi jejích hlavních pět přínosů zajištění 

informované společnosti a kvalifikované pracovní síly, poskytnutí základu pro 

demokratické rozhodování, ochranu před propagandou a iracionálními výzvami, 
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varovaní před riziky a naplňovaní každodenních potřeb. Jako ústřední pojem ve vztahu 

ke kvalitě informací, zejména ve zpravodajství, vidí objektivitu, o které se rozepíši více 

v následující podkapitole. 

Za prostředek vzbuzující důvěru publika v to, co čte, vidí nebo slyší, můžeme dle 

McNaira (2004) považovat žurnalistikou etiku. Etika je většinou upravována 

tzv. etickým kodexem, který si v našem prostředí zřizují sama média nebo mediální 

domy. Etický kodex vyjadřuje závazek bezúhonnosti, důvěryhodnosti, a tedy i jejich 

status informátorů o „pravdě“. 

McNair (2004) tvrdí, že novinář vyrábí zboží, je omezen uzávěrkou a konkurenčním 

tlaky, je zaměstnancem podřízeným vedoucím a majiteli. Při výrobě obsahu na něj působí 

externí síly, jako jsou požadavky vlastníků a politiků, tlaky trhu, kam se novinářská práce 

musí vměstnat a kde musí byt prodána, či tlaky nových technologii, které působí na 

výrobní proces.  

Postavení žurnalistiky se vlivem ekonomických, společenských i technologických změn 

postupně mění. Žurnalistika, a s ní i celá mediální produkce, se stále více stává 

předmětem soustředěného, strategicky promýšleného působení nejrůznějších subjektů od 

reklamních a public relation agentur po lobbistické a zájmové skupiny (Jirák a Köpplová, 

2015). 

Je nutné zmínit zejména dvě zásadní změny nové doby, a to digitalizaci a konvergenci. 

Digitalizací rozumíme transformaci informací do společného elektronického jazyka, 

jímž je číselný kód založený na kombinaci jedniček a nul (Siapera, 2012; citováno 

v Jirků, 2014). Pod termínem „mediální konvergence“, neboli sbližování dříve 

autonomních fenoménů, si můžeme představit technologické sbližování, změny vztahu 

mezi příjemcem a dodavatelem, změny v roli novináře/redaktora a další. Jedná se 

o zastřešující pojem pro mnoho změn. 

Gorgon (2003) řadí mezi mediální konvergence technologickou, organizační, 

strukturální, procesní a prezentační. Technologická konvergence představuje rostoucí 

přístup k digitalizovanému způsobu uchovávání obsahu, distribuci prostřednictvím 

internetové sítě a dostupnost přes příslušná elektronická zařízení. Organizační 

konvergence se odehrává v rovině vlastnické, jelikož vznikají mediální konglomeráty, 

do jejichž portfolia patří různorodé kanály pro shromažďování i distribuci obsahu, 

a v rovině taktické, která zastřešuje strategie obsahové, marketingové a obecně takové, 
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jež mají zajistit zvyšování příjmů. Strukturální konvergence značí posuny v novinářské 

práci i ve vymezování působnosti jednotlivých zaměstnanců a redefinice 

zaměstnaneckých pozic. Procesní konvergence označuje zpracovávání surových 

informací za použití různých mediálních nástrojů a meziorganizační spolupráce při této 

činnosti. Prezentační konvergence je dle Gordona pojmenováním pro fakt, že tentýž 

obsah může být distribuován více než jedním médiem, nebo naopak jedno jediné médium 

může přenášet všechen obsah (např. internet). 

Mediální konvergenci a jejím druhům se věnovali různí autoři, mimo jiné Vincent 

F. Filak, Stephen Quinn, August E. Grant, Janet Kolodzy či Mark Deuze.  

Nová média jsou různorodým souborem komunikačních technologií a spojuje je 

digitalizace, dostupnost a přístup pro všechny (McQuail, 2009). Zde se však musí vzít 

v potaz tzv. digitální propast (digital divide), tedy problém, který je způsoben rozdílným 

množstvím informací mezi lidmi, kteří mají přístup k internetu a obecněji k informačním 

a komunikačním technologiím, a lidmi, kteří ho nemají. Technologie i internet se stávají 

více dostupné a díky tomu roste jejich zastoupení ve společnosti. Digitální propast však 

souvisí také s tím, jak efektivně kdo využívá informační technologie, jaké má uživatelské 

znalosti a dovednosti (Attewell, 2001). 

Digital divide je ale fenoménem mnoha tváří, Norris (2001) jej rozděluje do tří rovin. Na 

té nevyšší vidí tu, která rozděluje celý svět na ekonomicky vyspělé země, kde je 

k internetu vcelku bezproblémový přístup, a ty chudé, kde není dobrý přístup ani 

k obživě. Dále musíme vidět institucionální kontext, kde se nacházíme v politickém 

virtuálním systému, na nejnižší individuální úrovni se určuje, kdo se stane, resp. nestane 

účastníkem internetové komunikace. 

Internet je informační médium, které vyžaduje určité znalosti a schopnosti, abychom 

mohli rozpoznat a využít jeho veškerý potenciál; příjem je důležitý predikátor, ale 

druhotný ve vztahu ke vzdělání (DiMaggio, Hargittai, Robinson, 2003; citováno 

v Gillárová, 2009). 

Nová média mají své klady i zápory. McQuail (2009) uvádí, že nová média překonávají 

prostorové a časové překážky a odesílatel, příjemce, divák nebo účastník má dnes 

v některých sítích větší rovnost přístupu. Nejsou zřetelně vymezena s ohledem na 

vlastnictví a přístup k nim není monopolizován do té míry, aby bylo možné snadno 

ovládat obsah a tok informaci.  
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Van Dijk (2006) se na tento fenomén dívá kriticky. Uvádí, že je ohrožena společenská 

rovnoprávnost. Ačkoli je totiž jednou z výhod současných komunikačních sít í možnost 

participace, určité skupiny lidí budou vždy participovat více než jiné, takže může dojít 

ke zdůraznění některých společenských rozdílů. V tomto kontextu hovoříme právě 

o digitální propasti (viz výše). 

Zatímco McQuail (2009) udává přínosy internetu pro demokratickou politiku, jako je 

například interaktivita na rozdíl od jednosměrného toku, současná existence vertikální 

i horizontální komunikace podporující rovnost, nízké náklady pro odesílatele a příjemce, 

vyšší rychlost či nepřítomnost hranic, Van Dijk (2006) upozorňuje na možnost ohrožení 

demokracie, jelikož technologie snadno podléhá kontrole, a podobně nahlíží i na otázku 

svobody, kdy technologie může znamenat vyšší riziko ztráty soukromí (registrace 

uživatelů, požadavky na úřední transparentnost a tak dále). 

 

1.2.2.  Pojetí objektivity 

 

„Lidé jasně chtějí, aby se tisk jevil jako objektivní. Nejlepší důkaz toho spočívá 

v jejich častých stížnostech, že objektivní není.“  

Andie Tucher (1994) 

 

Ačkoli měření objektivity není předmětem ani cílem této práce, považuji za důležité se 

o objektivitě jako trvalém požadavku na média alespoň zmínit. 

McNair (2004) vidí objektivitu jako nejstarší a dosud klíčový pojem profesní etiky 

liberální žurnalistiky, je zárukou kontroly kvality, vyžaduje, aby adresáti věřili, že 

předkládané texty jsou platné a věrohodné. Pojmy jako objektivita a vyváženost mají 

složité společensko-historické kořeny, jež odrážejí hodnoty a myšlenky společnosti, 

v níž se zrodily. Westerståhl (1983) souhlasí, že standardy objektivity se vyvinuly jako 

požadavek společnosti. 

Objektivita se objevila v průběhu 19. a na počátku 20. století jako ústřední etický 

požadavek dozrávající žurnalistické profese. Naplnění požadavku objektivity 

https://wikisofia.cz/index.php/Digit%C3%A1ln%C3%AD_propast
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v podobě, jak ji známe dnes, bylo výsledkem tří širokých trendů působících v tehdejší 

kapitalistické společnosti – filosofického, technologického a ekonomického. 

Požadavek objektivity má svůj původ v pozitivismu. Předpokládá, že existuje absolutní 

pravda, kterou lze objevit empirickým pozorováním a oddělením pozorovatele od 

pozorovaného. Technologicky toto uspíšil zejména vynález fotografie, která jako by 

ospravedlňovala víru v absolutní pravdu, protože dokumentovala událost 

nezprostředkovaným způsobem. Na to navázaly pohyblivé obrázky a filmové 

technologie. Co se týče ekonomického trendu, objektivita byla vedlejším produktem 

vyvíjejícího se komerčního trhu žurnalistiky v  19. století. Tento proces vedl ke 

komodifikaci žurnalistiky (McNair, 2004).  

Zatímco Westerståhl (1983) definuje zachování objektivity při šíření zpráv  poměrně 

obecně jako „dodržování určitých norem nebo standardů“, Walter Cronkite popisuje 

objektivitu jako podávání zpráv o skutečnosti, o faktech, jak jen mohou být  získány 

bez zásahu předsudků a osobního názoru (citováno v Maras 2013). Tuchman (1972) 

uvádí, že objektivita referuje k určitým rutinním postupům, které chrání profesionály 

od chyb a od kritiky. Zároveň se pojem objektivity používá defenzivně jako strategický 

rituál.  

Objektivita vede novináře k tomu, aby oddělovali fakta od hodnot a podávali jen fakta 

v chladném spíše než emocionálním tónu, přičemž mají usilovat o spravedlivé 

reprezentování všech hlavních stran (Schudson, 2001). Zároveň objektivní chování 

médií pomáhá posilovat důvěru publika v informace a názory, které média nabízejí. 

Objektivita se médiím vyplácí (McQuail, 2009).   

Objektivitu tedy v žurnalistice můžeme propojit se třemi klíčovými úkoly: 1) oddělení 

skutečností od stanoviska, 2) předkládání zpráv s emočním nadhledem, 3) usilování 

o spravedlnost a rovnováhu (Dennis a Merrill, 1984). 

McQuail (2009) vnímá jako hlavní rysy objektivity osvojení si pozice odstupu 

a neutrality ve vztahu k předmětu zpravodajství, absenci  stranění, oddanost přesnosti 

a dalším kritériím pravdivosti, absenci skrytých motivů a služby třetí straně. Nezbytnou 

podmínkou nepředpojatosti a pravdivosti je nezávislost. Objektivita vyžadu je poctivost 

a nediskriminační postoj ke zdrojům (informací) i k předmětům zpravodajství, různé 

úhly pohledu by měly být pojímány jako stejně platné a relevantní.   
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Objektivita je složena z několika aspektů, kterým se věnuje Westerståhl (1983). Hlavní dva 

požadavky jsou:  

a. faktičnost, která v sobě nese kritérium pravdivosti (zprávy by dle něho měly 

podávat přesná a úplná fakta) a kritérium relevance,  

b. nestrannost, pod kterou spadá požadavek na vyváženost (zajištění rovného 

přístupu aktérů) a požadavek na neutrální prezentaci aktérů (viz obr. 3, 

McQuail, 2009).   

 

 

 

Obr. 3. (Zdroj: McQuail, 2009). 

 

Charakteristika objektivity může dle McQuaila (2009) platit pro problematiku mediálního 

informování společnosti v celistvosti, ne však konkrétně. Očekávání příjemců od 

jednotlivých médii se liší. Neočekává se, že budou všechna média informovat o stejných 

událostech a stejně.  

Samotné mediální produkty můžeme rozlišovat podle jejich relevance, resp. důležitosti pro 

společnost a veřejný a politický život, a podle jejich věrohodnosti a spolehlivosti. Z tohoto 
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hlediska se často kladou do protikladu „seriózní“ a „bulvární“ média (Jirák a Köpplová, 

2015). 

V době zpravodajství 24/7 a online žurnalistiky je koncept objektivity v žurnalistice odmítán, 

zpochybňován a modifikován, ale také bráněn a znovuobjeven. Způsob, jakým novináři, 

občané a mediální organizace používají nové platformy, odhaluje napětí kolem našeho 

historického vztahu k objektivitě a konceptu profesionality, hledání pravdy, autority 

a pověsti, které jsou součástí dominantního paradigmatu zpravodajské práce (Maras 2013). 

Toto napětí má za následek změnu paradigmat a modelů mediální praxe. Tento vývoj 

vyvolává důležité otázky ohledně síly a etiky médií; otázky, které se týkají základních témat 

souvisejících s prováděním úsudku či přístupnosti relevantních informací pro uživatele, aby 

si vytvořili své vlastní úsudky. To vede k novému souboru požadavků na transparentnost, 

účast a zapojení, které začínají být začleněny do očekávání uživatelů ohledně jednání medií 

a nových postojů k informacím a základním hodnotám, jako je pravda a důvěra (Maras 

2013). 

McQuail (2009) vidí v souvislosti s objektivitou problém také v tom, že dodržování pravidel 

objektivity vede k novým a méně nápadným formám předpojatosti. 

 

1.2.3.  Předpojatost a senzačnost v mediálních sděleních o zdraví 

Předpojatostí (bias) se míní předem hotový postoj. Rozumí se jí například opakující se 

pravidelnost ve zkreslování reality (jdoucí nad rámec zkreslení, které vyplývá ze samé 

podstaty příslušného mediálního produktu), negativní zobrazování nejrůznějších menšin, 

přehlížení či nesprávná interpretace role žen ve společnosti nebo preferování politické strany 

či směru (Jirák a Köpplová, 2003). 

Podle McNaira (2004) může předpojatost být produktem politických nebo ekonomických 

sil působících na novináře. Může být ale i výsledkem rutinních profesních postupů.  

Existuje mnoho druhů zpravodajské předpojatosti založených na lži, propagandě nebo 

ideologii, předpojatost navíc často přesahuje i do obsahu fikce (McQuail, 2009).  

McQuail (1992) definuje čtyři formy předpojatosti a rozlišuje ji podle dvou hlavních 

kritérií. Předpojatost se objevuje buď záměrně, nebo nezáměrně a může být otevřená, 

nebo skrytá. 
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4 formy zkreslení dle McQuaila: 

1) záměrné a otevřené – podpora strany, 

2) záměrné a skryté – propaganda, 

3) nezáměrné a otevřené – selektivnost, 

4) nezáměrné a skryté – ideologie. 

 

Podle Entmana (2007) souvisí předpojatost s distribucí moci ve státě a s konceptem 

rámcování. Rozlišuje tři druhy mediální předpojatosti a největší důležitost přikládá 

posledním dvěma. 

a) Zkreslující předpojatost (distortion bias) se vztahuje ke zprávám, které údajně 

zkreslují nebo zcela mění realitu.  

b) Obsahová předpojatost (content bias) se vyskytuje ve spojitosti se zprávami, jež 

v rámci politického konfliktu neposkytují všem stranám prostor rovnocenně, ale 

někoho zvýhodňují.  

c) Předpojatost spojená s rozhodováním (decision-making bias) se vztahuje k motivaci 

a smýšlení novinářů, kteří produkují údajně neobjektivní obsah.  

 

Omezené množství času a prostoru, které mohou mediální organizace věnovat příběhům 

o zdraví, může vést k nepřesnostem a dalším problémům při prezentaci zpráv týkajících se 

zdraví. Navíc v některých případech mohou novináři jen obtížně předávat příběh týkající se 

zdraví přesně kvůli řadě faktorů, včetně povahy příběhu, množství lékařských nebo 

vědeckých poznatků potřebných k pochopení událostí, úrovně vzdělání nebo zkušeností, 

které má novinář (Wright, Sparks a O’Hair, 2013). 

Média, když se rozhodnou pokrýt určitý příběh, mají tendenci psát o některých aspektech 

problematiky, přičemž eliminují jiné aspekty (Wright, Sparks a O’Hair, 2013). Ačkoli se 

zpravodajství často snaží o spravedlivé a vyvážené informování, je ovlivňováno řadou 

sociálních, kulturních a ekonomických faktorů v rámci zpravodajských organizací a jejich 

pracovníků, které mohou ovlivnit způsob, jakým je konkrétní příběh prezentován (Andsager 

a Powers, 2001).  

Média se často spoléhají na zdroje, jako jsou klíčové zdravotnické organizace či 

farmaceutické společnosti, aby posílila důvěryhodnost svých příběhů (Shoemaker a Reese, 
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1996). Tyto zdroje však mají často úzký a privilegovaný pohled na zdravotní problémy 

a mohou se zajímat o zachování statu quo nebo o své finanční zájmy (Dearing a Rogers, 

1992).  

Je důležité poznamenat, že zpravodajské organizace mají často své vlastní agendy při 

předkládání zpráv, které mohou ovlivnit způsob, jakým jsou pokryty zdravotní příběhy. 

Navíc jsou tyto organizace ovlivněny také sociálními normami, které se týkají zdravotních 

problémů (Wright, Sparks a O’Hair, 2013).    

Zprávy o nových farmaceutických výrobcích zřídka nabízejí vyvážený pohled na výhody 

a potenciální rizika těchto léků a informace o nových lécích, které jsou poskytovány ve 

sdělovacích prostředcích, mají tendenci zdůrazňovat jejich potenciální přínosy při potlačení 

problémů, jako jsou vedlejší účinky a náklady ve srovnání s konkurenčními léky (Entwistle 

a Sheldon, 1999). 

Sdělování zdravotnických informací musí být prováděno vyváženým a přesným způsobem, 

aby byla usnadněna potřebná bezpečnostní opatření bez způsobování paniky (Payne 

a Schulte, 2003). Formy prezentace, které se vzdalují ideálu objektivity, bývají označovány 

termínem „senzační“ (Jirák a Köpplová, 2015). 

Zdravotnická témata jsou přesto leckdy komunikována s využitím senzačnosti, paniky nebo 

s nadměrným zdůrazňováním rizik a nebezpečí. Toto je patrné například v zobrazování 

obezity. Během prvního desetiletí tohoto tisíciletí bylo akcentováno přehnané mediální 

pokrytí zdravotních rizik spojených s obezitou u dětí a dospívajících v USA (Kline, 2016). 

Z analýzy, kterou provedli Roy, Faulkner a Finlay (2007), vyplynulo, že více než 2/3 příběhů 

o obezitě zdůrazňovaly zdravotní rizika a rostoucí náklady spojené s nadváhou a obezitou, 

necelá 1/3 zahrnovala zmínku o datech výskytu a epidemiologii a jen 1/4 zmiňovala rizikové 

faktory a příčiny obezity. 

Dalším příkladem mohou být zjištění týkající se rumunských médií a jejich pokrytí tématu 

anorexie. Marinescu (2016) zjistila, že rumunská média v rámci vybraného souboru článků 

zobrazovala anorexii nejčastěji ve spojitosti s celebritami. Zároveň měla média tendenci 

téma anorexie přikrášlovat na úkor lékařského diskurzu. Přikrášlováním se míní využívání 

slavných osobností, jako jsou herci trpící anorexií, nebo využívání zpráv z módního 

průmyslu.  
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1.2.4.  Fenomén fake news a post-truth 

V kontextu současného smýšlení o médiích a mediálních obsazích je nutné zmínit dva 

fenomény. Hovoří se o postfaktické době (post-truth era) a také o fake news. 

Vrabec (2017) popisuje, že náš svět je stále častěji označován jako „post-truth“. Pravda zde 

nemá vůbec jasné kontury. Je to svět, ve kterém se nás mnoho médií snaží přesvědčit, že jen 

jeden výklad je tím jediným pravdivým. V současném světě je však pravda stále složitějším 

a nejednoznačným jevem a události a fakta mají zřídka jedinou a jednoznačnou interpretaci. 

Je třeba si všimnout rozdílu mezi označením „post truth“ a „fake news“, jak konstatuje 

Corner (2017). „Post-truth“ považuje za sebevědomě velkolepý termín epochálního posunu, 

který předpokládá, že jsme v minulosti prožili určitou „éru pravdy“. „Fake news“ považuje 

za identifikátor jakéhokoli podvodného mediálního produktu, negativní úsudek a záměr jsou 

zde silnější než například u bias.  

McNair (2017) fake news definuje jako úmyslné dezinformace (vymýšlení nebo falšování 

známých skutečností) pro politické a/nebo komerční účely prezentované jako skutečné 

zprávy a udává, že fake news ze své podstaty nejsou žádnou novinkou a v různých podobách 

se tento princip vyskytoval odjakživa. Zprávy byly vždy kritizovány za to, že jsou zaujaté, 

padělané, vyrobené, fiktivní a falešné. Současně je potřeba si uvědomit, že i čestní novináři 

dělají chyby. Obvinění z fake news je často obviněním z novinářské předpojatosti. 

Spojení fake news celosvětově zpopularizoval americký prezident Donald Trump. Termín 

fake news se vyskytoval ještě v roce 2015 a na počátku roku 2016 téměř nulově, při 

prezidentských volbách se jeho užívání stupňovalo a tento trend pokračuje i nadále. 

S označením fake news se dařilo Donaldu Trumpovi přesvědčovat voliče k odmítnutí 

mediální kritiky vůči němu samotnému (McNair 2017).  

Corner (2017) ale oponuje, že fenomén Donalda Trumpa je více o „false speech“ (nebo 

tweets) než o fake news, čímž ho spojuje s historií politického lhaní. 

Informace a dezinformace byly vždy důležitou zbraní ideologického boje a fake news lze 

považovat za jednu z konkrétních forem obecněji používaného souboru nástrojů 

informačních válek. Naneštěstí vedlejší škodu způsobenou rozmístěním fake news nese 

průměrný občan, nezúčastněný a neutrální, a také ti, kteří skutečně chtějí znát pravdu 

a pochopit svět kolem sebe. Právě tito lidé zůstávají zmateni a frustrováni zpravodajskými 
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médii, kterým, jak se zdá, již nelze věřit, ale na něž se nadále spoléhají jako na 

demokratické informační zdroje (McNair, 2017). 

Rozšíření fake news je součástí širší krize důvěry veřejnosti a legitimity médií 

a politických elit, kterou vyvolal vzestup populistických politiků, jako jsou Donald 

Trump, Marine Le Pen a Rodrigo Duterte (McNair, 2017). 

Toto znepokojení se netýkají jen politiky, ale všech oborů včetně zdravotnictví.  Sparks 

(2017) píše, že pokud je základem praxe výzkumníků zdravotní propagace, lékařů 

a zákonodárců důkaz (ať už založený na praxi nebo teoretický), odborníci se budou ocitat 

stále více tváří v tvář post-truth argumentům, které zpochybňují jejich postoj založený 

na důkazech. V prostředí, kde pravda není jen sporná, ale je odsouzena k tomu, že je 

nedůležitá, vzniká opravdové znepokojení ohledně role vědy a integrity výzkumu 

(Mascherbauer, 2017). Bojovníci proti očkování (Mesch a Schwirian, 2015), dlouhá 

historie podvodných triků při regulaci tabáku (Savell a kolektiv, 2014) a probíhající 

debata o důkazech klimatických změn (Anderegg a kolektiv, 2010) je jen několik 

relevantních příkladů. Post-truth politika může urychlit tlak proti uplatňování důkazů 

v těchto a dalších oblastech zdraví (Sparks, 2017). 

 

1.3.  Paternalistický a partnerský model ve zdravotnictví 

1.3.1. Definice paternalismu 

Slovo paternalismus je odvozeno od latinského slova pater (otec) přes adjektivum paternus 

(otcovský).  

Dworkin (2017) paternalismus definuje jako zasahování státu nebo jednotlivce vůči jiné 

osobě proti její vůli obhajované nebo motivované tvrzením, že tato osoba se bude mít lépe 

nebo bude chráněna před škodami. Otázka paternalismu vyvstává s ohledem na právní 

omezení, jako jsou protidrogová legislativa, povinné používání bezpečnostních pásů 

a v lékařském kontextu např. se zadržováním podstatných informací týkajících se stavu 

pacienta lékařem.  

Standardní definice paternalismu podle Bullock (2015) vyznívají zle, a proto se zabývala 

definicí, která by byla oproštěná od negativních konotací. Došla k tomuto závěru: 
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Chování A je k B paternalistické pokud: 

1) A se snaží způsobit, že s ohledem na některé stavy záležitostí, které se týkají dobra 

B, je B možnost volby nebo příležitost výběru odepřena, snížena nebo je od ní 

odrazováno; 

2) víra A, že toto chování podporuje dobro B, je důvod pro chování A; 

3) A nepřihlíží k faktu, že B by neschválilo vměšování, pokud by B bylo náležitě 

informováno o vměšování A do jeho voleb. 

 

Kromě klasického pojetí paternalismu se objevuje také jeho umírněnější podoba, tzv. měkký 

paternalismus. 

Měkký paternalismus je stanovisko, kdy státní paternalismus je oprávněný pouze v situaci, 

je-li nutné se ujistit, že dotčená osoba jedná dobrovolně a vědomě. Tento případ lze ilustrovat 

na příkladu Johna Stuarta Milla s osobou, která má přejít poškozený most. Pokud bychom 

nemohli tuto osobu informovat o nebezpečí (protože např. mluví pouze japonsky), mírný 

paternalista by ospravedlňoval zabránit této osobě v překročení mostu za účelem ujištění se, 

že tato osoba zná stav mostu. Pokud jej zná a chce třeba spáchat sebevraždu, musí mít 

možnost pokračovat. Tvrdý paternalista zastává stanovisko, že alespoň někdy může být 

přípustné zabránit tomuto člověku pokračovat, i kdyby znal stav mostu, a mít tak právo 

zabránit dobrovolné sebevraždě (Dworkin, 2017). Příklad J. S. Milla ukazuje, že (měkký) 

paternalistický zásah může být ospravedlněn podmínkami, kdy lidé zjevně neznají škodlivé 

účinky svých činů na druhé nebo na sebe ani nemají racionální schopnosti je rozeznat. Toto 

neplatí pro tvrdý paternalismus, protože ten dovoluje, přinejmenším v některých případech, 

paternalistické zásahy do chování lidí, ať už mají nebo nemají racionální schopnosti znát 

důsledky svých činů (Itai, Inoue a Kodama, 2016).   

V mnoha případech jedinci dělají špatná rozhodnutí, která by neudělali, pokud by měli 

kompletní informace, neomezené kognitivní schopnosti a úplné sebeovládání (Itai, Inoue 

a Kodama, 2016). 

Paternalistický přístup ve zdravotnictví můžeme ilustrovat na vztahu lékaře a pacienta. 

Princip tohoto vztahu spočívá v tom, že o míře sdělovaných informací i o léčbě rozhoduje 

výhradně lékař. Lékař pacientovi předepisuje režim a jen málo jej s ním probírá. Logickým 

opodstatněním tohoto přístupu je jednak jeho ekonomičnost, kdy lékař potřebuje na jednoho 
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pacienta méně času, a dále to, že lékař má alespoň teoreticky větší znalosti o chorobě. Velkou 

nevýhodou paternalistického přístupu je to, že pacient se stává pasivním v přístupu ke své 

chorobě. Extrémem paternalistického přístupu je tajení diagnózy s nepříznivou prognózou. 

Od konce 20. století začíná převládat přístup partnerský, tedy přístup, kdy je lékař spíše 

průvodcem a pacientovi vysvětluje jeho problémy a navrhuje další postup (Haškovcová, 

2007). 

 

1.3.2.  Klady a zápory partnerského přístupu ve zdravotnictví 

Napříč světem došlo k posunu od paternalistického modelu ve zdravotnictví směrem 

k partnerství (Vučemilović, Mahmić-Kaknjo a Pavličević, 2016). Společné rozhodování 

může účinně omezit zmatek a nespokojenost v oblasti zdraví, což často vede k lepšímu 

dodržování předpisů, ke zlepšení zdravotních výsledků, k menšímu počtu soudních sporů 

a k významnějším interakcím se zdravotnickými profesionály. Vučemilović, Mahmić-

Kaknjo a Pavličević zdůrazňují sdílení dostupných informací, lepší komunikaci a důvěru. 

Pacient musí cítit, že může svobodně diskutovat o osobních cílech nebo obavách a najít 

způsob, jak je sladit s dostupnými léčbami. 

K tomu, aby se pacienti lépe podíleli na rozhodování o svém zdraví, je nezbytné, aby byli 

považováni za rovnocenné partnery, což znamená, že lékaři jsou povinni vytvořit příjemné 

prostředí, v němž pacient pocítí, že jeho aktivita je vítaná. Pacienti by měli být řádně 

informováni o svém stavu a o rizicích spojených s každou léčbou, aby mohli být zapojeni do 

efektivní komunikace. Lékař se již nemůže spoléhat pouze na odborný názor, ale musí být 

otevřen přijímání rozhodnutí pacientů (Vučemilović, Mahmić-Kaknjo a Pavličević, 2016). 

Naopak obhajobě paternalistického modelu ve zdravotnictví se věnuje Conly (2013). Uvádí, 

že pokud chceme, aby byli lidé zdravější, musíme jim pomoci změnit jejich chování. 

Tzv. měkký paternalismus, kdy se lékaři snaží ovlivňovat jednotlivce, aby nečinili 

sebedestruktivní volbu, ale přitom jim nechávají svobodu se rozhodnout, pokud to přesto 

udělat chtějí, jí přijde nedostatečný. 

Conly napadá stanovisko, že by někdo byl schopen rozhodovat se lépe než někdo jiný, 

a tvrdí, že my všichni jsme náchylní ke kognitivní předpojatosti či zkreslení, k chybám 

v úsudku, které nás svádí na scestí jak v procesu přijímání informací, tak při jejich využívání 

při rozhodování. Některé případy kognitivního zkreslení, které se podílejí na nezdravých 
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praktikách, vznikají nebo jsou zhoršeny okolnostmi pokušení: chceme cvičit, dokud se 

nemusíme zvednout z gauče a udělat to; chceme pít zdravě, dokud nestojíme před 

lednicí s limonádami; jsme naprosto odhodláni přestat kouřit, dokud nás touha 

nepřemluví a my si neuvědomíme, že ještě jedna cigareta nám neublíží. Právě 

paternalismus dle Conly pozná naše kognitivní nedostatky a snaží se nám pomoci. Proto 

také přijímáme donucovací paternalistické intervence v některých oblastech, například 

když požadujeme předepsání určitých léků. Myslíme si, že většina jedinců není schopna 

porozumět všemu, co potřebují vědět o lécích a onemocněních, aby si je sami 

diagnostikovali, bez ohledu na to, kolik o tom četli na internetu.  

Conly využívá pro svá vysvětlení také podobnou metaforu jako John Stuart Mill: Pokud 

by někdo vstoupil do silnice, protože špatně odhadl rychlost blížícího se automobilu, 

pravděpodobně bychom ho chytili za loket a zastavili ho, spíše než respektovali jeho 

volbu. 

 

1.3.3.  Zdravotnictví a očkování v kontextu rizik 

Ústředním tématem současné společnosti se podle Becka (2004) stávají rizika, jejich 

definování, eliminace a obecně nakládání s nimi. Vysvětluje, že existence a rozdělení 

ohrožení a rizik jsou zásadně zprostředkovány argumentací. Jako příklad uvádí 

i rozpoznání toho, co poškozuje naše zdraví, jelikož vlastní vnímání to nedokáže často 

rozeznat, a dokonce ani tam, kde je to zdánlivě zcela zřejmé. Vzhledem k sociální 

konstrukci je pro „objektivní“ určení potřebný kvalifikovaný posudek expertů . Mnoho 

nových rizik se vymyká lidské schopnosti bezprostředního vnímání.  

Na druhou stranu, dokud nejsou rizika vědecky uznána, neexistují právně, medicínsky, 

technologicky a sociálně. Nejsou tedy ani potlačována, zvládána a kompenzována.  

V moderní epoše také dochází dle Becka k pluralizaci civilizačních rizik, 

k nadprodukci rizik, která se zčásti relativizují, doplňují a mění své pořadí. Každá 

zainteresovaná strana se pokouší obhájit tím, že podává určité definice rizik, aby tak 

odsunula ona rizika, která by se mohla dotknout její vlastní peněženky.  

Rizika modernizace, za něž ve vysoce profesionalizovaném sys tému, kde každý má 

svoji odpovědnost, nenese odpovědnost nikdo, mají nyní svého advokáta: rodiče 

začínají shromažďovat data a argumenty. Beck sice tuto myšlenku staví na příkladu 
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dusícího se dítěte v souvislosti s pseudodiftérií, nicméně je aplikovatelná i na příklad 

s očkováním. Beck k tomu píše, že odhalená „šejdířská praxe“ vědců poukazuje na 

kategoriální rozdíly mezi vědeckou a sociální racionalitou při styku s  riziky. 

Dawson (2005) se zamýšlí nad ochranou dítěte před některými rodičovskými rozhodnutími. 

Některá rozhodnutí rodičů by dle něho měla být anulována, ale je obtížné určit, o které 

případy jde. Ve Velké Británii jsou tyto pravomoci využívány v řadě situací, např. když 

soudy zamítnou odmítnutí rodičů léčby svých dětí na základě víry, dalším příkladem je 

povinné vzdělání bez ohledu na názory rodičů.  

Dawson se také odkazuje na slavného filosofa Johna Stuarta Milla a jeho tvrzení, že svoboda 

jednotlivce musí být limitována – nesmí škodit jiným. Nad sebou, nad vlastním tělem a myslí 

je jedinec svrchovaný. To znamená, že člověk může rozhodnout všechno o svém životě za 

předpokladu, že jeho činy nebudou ubližovat druhým, i když existují případy, kdy stát může 

porušovat toto právo, pokud je společné dobro v ohrožení. Na jedné straně je tedy jedinec, 

který může tvrdit, že je svobodný, aby své dítě neočkoval, protože je nad tělem svého dítěte 

jediným, kdo se může rozhodnout, co má dělat. Na druhou stranu existuje stát, který může 

tvrdit, že očkování dítěte musí být povinné, jelikož by mohlo zabránit ohrožení zdraví 

ostatních dětí (ale také zdraví tohoto dítěte) a vytvořit tak kolektivní riziko (Boniolo, 2016).  

Povinné očkování lze považovat za určitou formu paternalismu. Na vnímání veřejnosti mají 

vliv různé kampaně a mediální prezentace očkování. Například v roce 1999 měla chabá 

komunikace odůvodnění pro rozhodnutí minimalizovat použití thimerosalu jako 

konzervačního prostředku u některých vakcín v USA za následek snížení důvěry veřejnosti 

v očkování a v systém vakcinace, což vedlo ke zvýšení váhavosti a odmítání očkování 

(Goldstein, MacDonald, Guirguis a kolektiv, 2015).  

 

1.3.4. Od paternalismu k partnerství v českém zdravotnictví 

Během 20. století došlo ve zdravotnictví obecně k mnoha zásadním změnám. Höschl (2014) 

uvádí, že v současnosti se například klade větší důraz na potlačování nežádoucích účinků, 

na kvalitu života a na plné remise. Hovoří se také o ekonomice, právech pacientů či etice 

výzkumu. Omezují se hospitalizace a léčba se přesouvá do ambulancí. Zásady veřejného 

zdraví jsou střídány zásadami individuálního zdraví, práva společnosti často ustupují 

právům jednotlivce, komunitní osvěta je nahrazována účastí jednotlivce. Nařízení, vyhlášky 
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a opatření nahrazuje spíše péče na žádost pacienta. Povinnost žít je pomalu střídána 

právem na smrt. 

Vztah mezi lékařem a pacientem se proměňoval z hlediska dominance obou partnerů, 

jež určovala, kdo je ovládajícím a kdo je ovládaným (Höschl, 2014):  

Ještě v druhé polovině minulého století se jednalo o vztah paternalistický. V tomto 

modelu je lékař vševědoucím expertem a pacient žákem, který musí poslouchat a příliš 

se neptat.  

Jestliže je tento vztah ovládán především pacientem, a nikoli lékařem, jde o konzumní 

podobu. V konzumním vztahu je pacient zákazníkem a lékař poskytovatelem servisu.  

Jde-li o vztah, který je ovládán do značné míry jak lékařem, tak pacientem, pak je svým 

způsobem symetrický a vyvěrá v dnešní době především z toho, že zásluhou internetu 

se mohou nemocní snadno a rychle dostat k velmi rozsáhlým informacím o svém 

onemocnění a jeho léčbě, jež mohou sice v laických myslích být různě pokrouceny či 

zneužity, ale svým objemem mnohdy v tom kterém konkrétním případě předčí úroveň 

lékaře. Vzájemný vztah znamená, že pacient je klientem a lékař jeho konzultantem. Jde 

o jakýsi vzájemný kontrakt, v němž lékař nabízí volby, vysvětluje, předestírá 

a informuje, zatímco pacient si z nabízených možností vybírá, což mu zajišťuje stále 

vysokou autonomii. 

Škrla a Škrlová (2008) přistupují ke vztahu lékaře a pacienta v  souvislosti s řízením 

rizik ve zdravotnictví a přiklánějí se zde spíše k  partnerskému přístupu. Píší, že 

nejdůležitějším faktorem ke snížení rizik pro lékaře je kvalitní komunikace a  vytvoření 

důvěryhodného vztahu s pacientem. Spokojený a informovaný pacient si většinou 

nestěžuje a hlavně se nesoudí. Přesto uvádějí, že řada lékařů uplatňuje ve vztahu 

k pacientům paternalistický přístup místo toho, aby přistoupili na partnerský vztah.  

Ptáček, Bartůněk a kolektiv (2015) se věnují výhodám a nevýhodám paternalistického 

a partnerského vztahu mezi lékařem a pacientem v kontextu České republiky. Jako 

největší nevýhodu partnerského vztahu vidí autoři fakt, že svobodné rozhodnutí ještě 

neznamená moudré rozhodnutí. Přesto se spíše přiklání k tomuto modelu, hlavně kvůli 

sdílené odpovědnosti mezi pacientem a lékařem a faktu, že princip partnerství je 

schopen eliminovat rozhodnutí lékaře, jehož názorový svět by byl jiný než ten 

pacientův. 
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Zdravý profesionální vztah mezi lékařem a pacientem je přínosem obzvláště v případě vážné 

diagnózy. Pomáhá také u pacienta, který se k léčbě nebo zákroku staví negativně 

a v neposlední řadě přispívá k vytvoření realistického plánu léčebné péče (Škrla a Škrlová, 

2008). 

Oproti paternalistickému vztahu, jenž dominoval po celé 20. století, se nyní obecně 

pacientům dostává větší autonomie, kdežto lékařům menší (Höschl, 2014). Povinné 

očkování však zůstává už podle svého pojmenování paternalistickým zásahem. 

 

1.4.  Povinné očkování v České republice 

1.4.1.  Legislativa týkající se zdraví a očkování  

Paternalistický přístup měl svůj právní odraz v původním znění zákona č. 20/1966 Sb., o péči 

o zdraví lidu, který zakotvoval povinnost lékaře poučit pacienta popřípadě členy jeho rodiny 

vhodným způsobem. Otázka rozsahu poučení a pravdivého sdělení diagnózy byla plně na 

úvaze lékaře (Ptáček, Bartůněk a kolektiv, 2014). Od tohoto stavu došlo v ČR k několika 

proměnám. 

V České republice je v současnosti v platnosti několik zákonů a vyhlášek upravujících 

povinnost a pravidla pro očkování.  

Pravidelné očkování dětí se řídí vyhláškou č. 537/2006 Sb. (novela č. 355/2017 Sb.) 

o očkování proti infekčním nemocem. Plošné očkování zahrnuje očkování proti devíti 

nemocem a provádí jej praktický lékař pro děti a dorost (Avenier.cz, 2018). 

Povinnost podstoupit očkování proti infekčním onemocněním vyplývá ze zákona o ochraně 

veřejného zdraví (zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.). V případě 

dětí, které nedovršily 15 let, odpovídá za splnění této povinnosti jejich zákonný zástupce. 

Nepodrobení dítěte očkování je přestupkem na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních 

onemocnění, který je upraven v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Za tento přestupek je 

možné uložit pokutu až do výše 10 000 Kč, a to každému z rodičů (Sůvová, 2018). Tyto 

přestupky projednává hygienická stanice. Ústavní soud dovodil, že sankci je možno rodičům 

v odůvodněných případech prominout, například když očkování prokazatelně odporuje 

náboženskému vyznání rodiny. Kromě pokuty hrozí také omezení přístupu dítěte do 

mateřské školky a dalších kolektivů (např. školy v přírodě, tábory). Avšak jsou zde 
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stanoveny výjimky, např. pro děti s potvrzenou imunitou proti nákaze či pro děti, které se 

nemohou pro trvalou kontraindikaci očkování podrobit. Prohlášení rodičů, že očkování 

odporuje jejich náboženskému vyznání, není jako výjimka pro přijetí do kolektivu uznána 

(Právní poradna pro pacienty, 2017). 

Jako další bych jmenovala zákon č. 290/2017 Sb., ze dne 16. 8. 2017, kterým se mění zákon 

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zde je stanoveno, které očkovací látky 

a za jakých podmínek mohou být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (290/2017 Sb., 

2017). 

Lidé odmítající povinné očkování se často odkazují na Úmluvu o ochraně lidských práv 

a základních svobod a Úmluvu o lidských právech a biomedicíně (Česká lékařská komora, 

2018). Tato úmluva (96/2001 Sb. mezinárodních smluv) je mezinárodní smlouva, která 

upravuje práva pacientů v souvislosti s medicínou, léčbou i výzkumem. Byla přijata 

členskými státy Rady Evropy v roce 1997, Česká republika ji ratifikovala o čtyři roky 

později v roce 2001. Úmluva zakládá práva pacientů, čímž vznikají i odpovídající povinnosti 

poskytovatelům zdravotních služeb a výzkumníkům. Úprava v této mezinárodní smlouvě je 

nadřazena všem vnitrostátním pramenům práva (ústavě, zákonům, vyhláškám a dalším). 

V Úmluvě o lidských právech a biomedicíně, druhém článku, mimo jiné stojí, že zájmy 

a blaho lidské bytosti budou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Vůle a přání pacienta 

je tedy nejvyšší prioritou. Pacient například také nemůže být léčen nebo využíván 

k výzkumu bez svého souhlasu (Úmluva o lidských právech a biomedicíně, 1997). 

Povinné očkování je typické především pro tzv. postsocialistické země jako Českou 

republiku, Slovensko, Polsko či Maďarsko, dále je povinné očkování např. ve Francii. 

V některých zemích, kde očkování není povinné, může ale přesto být podmínkou 

např. k přijetí na veřejné školy a univerzity, jako je tomu v USA (Marhánková a Skálová, 

2016). 

O způsobu, jakým se v zemi bude očkovat, u nás rozhoduje stát ve spolupráci s Národní 

imunizační komisí (NIKO). Povinností očkování stát vymáhá odpovědné chování 

jednotlivců vůči svému zdraví i vůči zdraví svých spoluobčanů (Česká vakcinologická 

společnost ČLS JEP, 2018a). 

 



 

34 

 

1.4.2. Vybrané argumenty zastánců a odpůrců povinného očkování 

V České republice se povinně očkuje proti devíti základním onemocněním. Jsou to záškrt, 

černý kašel, tetanus, dětská obrna, hepatitida B, onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus 

influenzae b, zarděnky, spalničky a příušnice (Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 

2018a). 

Historicky má Česká republika dlouhou tradici, co se týče očkování. Československo jako 

první země na světě dokázalo pomocí celoplošného očkování vymítit přenosnou dětskou 

obrnu a zároveň bylo novátorské v zavádění plošného očkování i proti dalším infekčním 

nemocem, jako jsou např. spalničky, příušnice, zarděnky, záškrt či dávivý kašel 

(Marhánková a Skálová, 2016). 

I přes dlouholetou tradici a přes fakt, že očkování je mnoha odborníky považováno za jeden 

z největších úspěchů lékařského výzkumu, ne všichni považují očkování a ochranu před 

infekčními nemocemi, kterou poskytuje, za jednoznačné pozitivum. Ve společnosti jsou 

slyšet stále více hlasy odmítající očkování či kritizující současný systém. 

Jak zastánci, tak odpůrci povinného očkování mají své postoje podložené argumenty. 

Mezi významné společnosti, kteřé hovoří ve prospěch očkování, jsou např. Česká 

vakcinologická společnost ČLS JEP (Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 2018b) či 

Avenier, a. s., největší distributor očkovacích látek do ordinací lékařů v České republice. 

Avenier je rovněž provozovatelem rozsáhlé sítě center Očkování a cestovní medicíny 

(Avenier, 2018). Dokument s argumenty pro vyvrácení mýtů o povinném očkování vydala 

i Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (Asociace inovativního farmaceutického 

průmyslu, 2018). 

Co se týče zastánců povinného očkování, nejčastěji argumentují tvrzením, že očkování je 

nejúčinnější prevence. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že ročně vakcíny 

zachrání na celém světě tři miliony životů a dalších 750 tisíc lidí ochrání před trvalými 

následky (Svobodová, 2015). Podobně argumentuje i prof. MUDr. Jiří Beran CSc., z Centra 

očkování a cestovní medicíny (Koubová a Čihák, 2017): „Vakcinace je vysoce úspěšný 

nástroj. Předtím, než se začalo očkovat, spalničkami onemocnělo 50 tisíc osob každý rok, 

z toho 10 až 15 % z nich umíralo na spalničkovou pneumonii… Já bych daleko více 

preferoval to, aby se s rodiči více mluvilo, aby se více informovali. Měly by být vyškolené 
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zdravotní sestry, které budou docházet do rodin a vysvětlovat. Ale to bude, až na to někdo 

dá obrovskou hromadu peněz. Teprve pak se může očkování rozvolnit.“ 

Největším argumentem pro povinné očkování z úst zastánců je ochrana, kterou povinné 

očkování poskytuje celé společnosti. Chlíbek, Prymula, Smetana a Špliňo (2010) uvádějí, že 

dosažení vysoké proočkovanosti vede k přerušení cirkulace původců infekce v populaci, 

které u některých nemocí může vést až k eliminaci dané infekce (např. eliminace dětské 

přenosné obrny, eliminace lidské vztekliny díky vysoké proočkovanosti zvířat). Čím více je 

očkovaných v populaci, tím je dosaženo vyšší kolektivní imunity a nepřímo jsou tak chráněni 

i ti neočkovaní. S tím souvisí také významné snížení úmrtnosti na onemocnění, jako je záškrt 

nebo spalničky. 

Často používaným termínem v souvislosti s očkováním je tzv. proočkovanost, která je 

zároveň jedním z nejčastějších argumentů pro povinné očkování (Česká vakcinologická 

společnost ČLS JEP, 2018a): „Důvodem, proč je povinné očkování důležité, je nutnost 

dosáhnout vysoké proočkovanosti v populaci, a chránit tak nejen očkované jedince, ale i ty, 

kteří ze zdravotních důvodů nemohou být očkováním chráněni přímo. I očkované dítě 

v mimořádné situaci, kdy dojde ke snížení obranyschopnosti, může v situaci vysokého 

výskytu onemocnění být infikováno a v těchto mimořádných případech bývá bohužel i vysoké 

riziko závažných komplikací. Díky vysoké proočkovanosti se daří držet infekční nemoci pod 

kontrolou a omezuje se šíření bakterií a virů…“ 

Zastánci také argumentují tím, že očkování je bezpečné a vakcíny procházejí přísnou 

kontrolou, jak píše např. prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD., vědecký sekretář České 

vakcinologické společnosti ČLS JEP (Matějů , 2013): „Právě dnes, kdy máme nejmodernější 

a nejšetrnější vakcíny a díky očkování celá řada nemocí prakticky vymizela, začíná 

převažovat strach z očkování nad strachem z oněch „neviditelných“ nemocí. Přitom všechny 

léčivé látky, tedy i vakcíny (a právě ty v poslední fázi hodnotí ještě víc lidí než jiné léky) před 

uvedením na trh kontrolují ve čtyřech fázích evropské a světové instituce – víc než kdy dřív.“ 

Odpůrci povinného očkování jsou sdružení například ve spolku Rozalio, Rodiče za lepší 

informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s. Ti na svém webu uvádějí, že nejsou proti 

očkování, ale proti povinnému očkování. Rozalio je spolek rodičů, kteří usilují o dobrovolný 

systém očkování s dostatečnou informovaností (Rozalio.cz, 2014): „Požadujeme, aby 

očkování bylo vždy prováděno s ohledem na zdravotní stav dítěte a s minimalizací možných 

rizik. Zvyšujeme proto informovanost široké veřejnosti o možnostech bezpečného očkování. 
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Snažíme se také podílet na změně právní úpravy očkování v ČR tak, aby se naše země 

přiblížila vyspělému zdravotnickému systému západoevropských zemí.“ 

Další aktivní organizací je Společnost pacientů s následky po očkování, z. s., která mimo 

jiné organizovala petici za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám 

(Společnost pacientů s následky po očkování, z. s., 2017). Jedná se o organizaci sdružující 

pacienty, jejich rodinné příslušníky a další osoby, které mají osobní zkušenosti 

s nežádoucími účinky vakcín (Poočkování.cz, 2018). 

Téma povinného očkování je často řešeno v souvislosti s malými dětmi, řada argumentů 

odpůrců pramení z nemožnosti rodičů rozhodnout se. Zrušení povinného očkování by dalo 

rodičům větší rozhodovací pravomoc. Jak uvádí Martina Suchovánková ze společnosti 

Rozalio (Koubová a Čihák, 2017): „My nerozporujeme účinnost vakcíny a účinnost 

očkování. Nejsme proti očkování, ale proti povinnému očkování. O tématu se má hovořit, 

rodiče by měli mít právo se rozhodovat, dostávat dobré informace, a ne být tlačeni 

k očkování nějakými sankcemi. Jestliže je očkování skutečně potřeba a ty informace k tomu 

jsou, proč by to rodiče nedělali?“ 

Marhánková a Skálová (2016) zkoumaly postoje rodičů odmítajících povinné očkování 

v diskurzivní analýze a identifikovaly tři hlavní diskurzy, které se vzájemně nevylučují. 

Prvním z nich je „biomedicínský diskurz rizika“. Rodiče ve svých výpovědích využívali 

biomedicínu spíše jako hlavní zdroj autority pro legitimizaci svého rozhodnutí, při své 

argumentaci používají termíny biomedicíny a odvolávají se na principy vědeckých postupů 

(jako je například reprezentativita výzkumu či chybějící dlouhodobé studie vlivu očkování), 

rodiče současně sami sebe vnímají jako relevantní aktéry, kteří do biomedicínských diskuzí 

mohou a mají vstupovat. V rámci tohoto diskurzu autorky intetifikovaly témata, jako 

nejasnost přínosu očkování a zároveň jistou přítomnost rizik. Nejčastěji zmiňovaný důvod, 

proč rodiče očkování částečně či zcela odmítli, představovalo jejich přesvědčení o tom, že 

případná rizika spojená s očkováním převyšují jeho přínosy pro zdraví dítěte. Dále 

vystupovala pociťovaná negativní zkušenost s očkováním v minulosti u sebe, svých dětí 

nebo ve svém bezprostředním okolí a také důraz na individuální přístup k dětem a zohlednění 

rodinné anamnézy. 

Druhý výrazný diskurz, který Marhánková a Skálová identifikovaly, nazvaly „diskurzem 

holistického přístupu ke zdraví“. Jednalo se o výpovědi, které byly rámované specifickými 

přístupy ke zdraví a nemoci, rodiče zde odkazovali na principy celostní medicíny a roli 
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životního stylu na úkor medicínských zásahů do organismu. Nemoc často popisovali jako 

přirozenou součást života, které se nemá cenu předem bránit. 

Třetí diskurz identifikovaný v rámci výpovědí pojmenovaly „aktivistickým diskurzem“. Zde 

byly výhrady k očkování rámovány nejen kritikou samotného očkování, ale také kritikou 

společnosti či fungování zdravotnického systému. Spadala sem nedůvěra v lékaře 

a fungování systému zdravotnictví, zdůraznění role farmaceutického průmyslu, jehož zájmy 

mohou jít proti zájmům pacientů, kritika nedemokratičnosti systému povinného očkování, 

který sice ponechává odpovědnost za zdraví dětí v rukou rodičů, zároveň jim ale nedovoluje 

svobodně rozhodovat o zdravotní péči, která jim bude poskytnuta. V rámci této kritiky často 

vystupovala distinkce svobodného Západu a nesvobody zakotvené v povinnosti očkovat, 

součást boje za vymanění se ze socialistické minulosti a odpoutání se od paternalistické 

koncepce státu jako autority přebírající odpovědnost za zdraví svých občanů. 

V roce 2017 byla aktivní diskuze o tom, zda by lidé s vážnými následky po očkování neměli 

být odškodnění státem, když je povinné očkování nařízeno zákonem. Pozměňovací návrh 

zákona navrhl poslanec Jan Farský (TOP 09). Tento návrh v roce 2017 neprošel (Dostál, 

2017). V roce 2018 je tato diskuze stále aktuální. Současný ministr zdravotnictví Adam 

Vojtěch (ANO) chce prosadit finanční kompenzace po případných negativních důsledcích 

očkování, tak jak to funguje v některých evropských zemích či USA (Martinek, 2018). 

Výraznou osobností vyjadřující se proti povinnému očkování je MUDr. Ludmila Eleková. 

Lékaři podle ní dostávají peníze za počet naočkovaných dětí a jsou záměrně dezinformováni 

o nežádoucích účincích vakcín. Dále např. tvrdí, že každá vakcína je schopná způsobit 

neurologické problémy, a tedy i epilepsii (Bartoš, 2014). 

Janda a Škovránková (2003) vidí jako možný důvod zvýšení aktivit proti povinnému 

očkování například problém, že se automaticky počítalo s tím, že vysoká proočkovanost, 

jakožto pozitivní dědictví systému před rokem 1989, bude pokračovat i v novém 

společenském systému. Pediatři nebyli zvyklí s rodiči o očkování příliš mluvit, bylo bráno 

jako fakt a rodiny nebyly zvyklé klást otázky, jako je tomu dnes. Problém vidí také v tom, 

že nebylo dostatečně zdůrazňováno, proč se očkuje a co by se stalo, kdyby děti očkovány 

nebyly, a zároveň se prakticky nemluvilo o možných vedlejších účincích vakcinace.  
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2. Praktická část 

2.1.  Cíl výzkumu 

Cílem tohoto výzkumu je analyzovat mediální texty o povinném očkování v první polovině 

roku 2017 ve vybraných médiích a zjistit, jak média konstruují roli medicíny ve společenské 

debatě o povinném očkování. 

Výzkumné otázky: 

I. Jak se v mediálních textech o povinném očkování uplatňují paternalistický 

a partnerský model medicíny? 

II. Nakolik je téma povinného očkování komunikováno v kontextu rizik? 

 

2.2.  Kvantitativní obsahová analýza 

Tato práce si klade za cíl analyzovat téma povinného očkování v různých zástupcích českých 

médií, a proto jsem jako metodu zvolila kvantitativní obsahovou analýzu, která je vhodná ke 

sledování jednoho tématu napříč mediálními texty. 

Kvantitativní přístupy k výzkumu v sociálních vědách v mnohém napodobují metodologii 

přírodních věd. Předpokládá se zde, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit 

a předpovídat (Hendl, 2008).  

Autorem kvantitativní obsahové analýzy je Bernard Berelson, který ji definoval jako 

výzkumnou techniku pro objektivní, systematický a kvantitativní popis manifestního obsahu 

komunikace (Berelson, 1952). 

Scherer definuje obsahovou analýzu jako kvantitativní výzkumnou metodu pro systematický 

a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky 

podloženého kladení otázek (Schulz, Scherer, Hagen, Reifová a Končelík, 2004). 

Kvantitativní obsahová analýza zkoumá, jakými tématy se média zabývají a jak velký 

prostor jim věnují, je schopna popsat proměnu mediálních obsahů v delším časovém 

horizontu, umožňuje snadné srovnávání různých typů médií a do jisté míry předjímání toho, 

jaká témata bude veřejnost považovat za důležitá (Trampota a Vojtěchovská, 2010).  

Pro kvantitativní obsahovou analýzu je charakteristická vysoká míra strukturovanosti, a tedy 

i ověřitelnosti. Je vhodná především pro zpracování většího množství dat (Komárková, 
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2006). Trampota a Vojtěchovská (2010) doplňují, že tato metoda využívá statistické metody 

z důvodu kvantifikace výsledků. 

Kvantitativní výzkum má své výhody i nevýhody, kterým se věnuje např. Hendl (2008). 

Mezi jeho výhody řadí například testování a validizaci teorií, dále fakt, že lze zobecnit 

na populaci a umožňuje relativně rychlý a přímočarý sběr dat. Kladem je také to, že 

poskytuje přesná a numerická data, je s ním spjatá relativně rychlá analýza dat, je 

užitečný při zkoumání velkých skupin a výsledky jsou relativně nezávislé na 

výzkumníkovi.  

Za nevýhodu kvantitativního výzkumu označuje Hendl to, že kategorie a teorie použité 

výzkumníkem nemusejí odpovídat lokálním zvláštnostem a výzkumník může 

opominout fenomény, protože se soustřeďuje pouze na určitou teorii a její testování,  

a ne na rozvoj teorie. Získaná znalost také může být příliš abstraktní a obecná pro 

přímou aplikaci v místních podmínkách a výzkumník je omezen reduktivním způsobem 

získávání dat. 

 

2.2.1. Výběr vzorku a metoda sběru dat 

Pro analýzu jsem vybrala příspěvky o povinném očkování, které byly uveřejněny 

v období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 v českých médiích různého typu. Byli vybráni 

zástupci médií, kteří mají velkou sledovanost, poslechovost, čtenost a návštěvnost. 

Předmětem analýzy nebylo sledování vývoje tohoto tématu v čase, takže nebylo 

zapotřebí zařadit další roky. Analýza je zaměřena na to, jak je povinné očkování 

prezentováno v českých médiích v současnosti. 

Ve vzorku jsou zastoupeny televizní (pouze zpravodajství) a rozhlasové stanice, dále 

celostátní deníky a zpravodajské portály. Zařadila jsem také magazíny zaměřené na 

mateřství, a to z toho důvodu, že se téma povinného očkování týká především dětí. Od 

každého typu média jsem vybrala 3 zástupce z těch nejčtenějších, nejsledovanějších, 

nejposlouchanějších a nejnavštěvovanějších. 

Vzhledem k tomu, že cílem této práce nebylo zkoumání rozložení tematické agendy 

daných médií, nebylo na místě analyzovat jejich celý obsahový materiál. Záhodno bylo 

vybrat jen ty části, které jsou relevantní k vybranému tématu. Za tímto účelem jsem 
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zvolila klíčová slova, která sloužila k vyhledání žádoucích textů v databázi Newton 

Media Search. Jednalo se o tato spojení: "povinné očkování" OR "plošné očkování" OR 

"povinnost očkovat" OR "povinná vakcinace" OR "vakcinace povinná" OR "očkování 

povinná". Všechna klíčová slova byla zadána do vyhledávače databáze současně 

s vložením spojky OR, která zajistila, že databáze ukázala výsledek, kde se objevuje 

jedno či více ze stanovených spojení. 

V analýze jsou tedy zahrnuty texty, které jsou archivovány v databázi Newton Media 

Search. Z těchto textů byly manuálně vyřazeny texty o povinném očkování zvířat 

a povinném očkování do zahraničí. 

Za televize jsou zastoupeny Nova, ČT1 a Prima. 

 Rok 2017 – celodenní podíl na publiku 15+ 

Nova 20,80 % 

ČT1 15,34 % 

Prima 12,65 % 

Zdroj: Share za rok 2017 (Asociace televizních organizací, 2017). 

 

Za rozhlasové stanice jsou zahrnuty Rádio Impuls, ČRo Radiožurnál a Frekvence 1. 

Vzhledem k poslechovosti jsem chtěla zařadit také Evropu 2, bohužel v databázi Newton 

Media Search nebyl ani jeden výstup o povinném očkování.  

 1Q+2Q/2017 (tis. osob) 

Rádio Impuls 1013 

ČRo Radiožurnál 835 

Frekvence 1 811 

Zdroj: Radio projekt, 1. a 2. Q 2017, Stem/Mark, Median (Megiaguru.cz, 2017). 

 

Z celostátních deníků jsou zastoupeny Mladá fronta DNES, Právo a Lidové noviny. Původně 

jsem chtěla zařadit i deník Blesk, bohužel žádný článek neodpovídal stanoveným 

parametrům.  
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 Čtenost = odhad čtenosti na 
vydání 

Průměrný prodaný náklad v 
kusech 

MF DNES 587 000 135 084 

Právo 256 000 77 188 

Lidové noviny 207 000 37 525 

Zdroj: Mediaprojekt (Mediaprojekt 2017 1. 1.–30. 6., 2018). 

 

Zvolila jsem také 3 zástupce z řad internetových zpravodajských serverů, a to iDNES.cz, 

Novinky.cz a Aktuálně.cz. 

 Leden 
2017 

Únor 
2017 

Březen 
2017 

Duben 
2017 

Květen 
2017 

Červen 
2017 

iDNES.cz 2 450 683 2 345 297 2 379 395 2 318 677 2 322 005 2 220 691 

Novinky.cz 3 918 619 3 592 767 3 535 115 3 655 490 3 718 700 3 693 772 

Aktuálně.cz 2 110 967 1 849 887 1 630 287 2 041 676 2 162 891 1 845 014 

Zdroj: NetMonitor: Návštěvnost zpravodajských sekcí (Mediahub.cz, 2017). 

 

Jelikož povinné očkování je téma, které řeší nejčastěji rodiče, zahrnula jsem i specializované 

magazíny zaměřené na mateřství. Jsou to měsíčníky Maminka, Miminko a Betynka. 

 Čtenost = odhad čtenosti na vydání Průměrný prodaný náklad v kusech 

Maminka 123 000 15 587 

Betynka 64 000 7 469 

Zdroj: Mediaprojekt (Mediaprojekt 2017 1. 1.–30. 6., 2018). 

 

Měsíčník Miminko není součástí analýzy Mediaprojektu. Na svém webu ovšem uvádí, že 

v roce 2017 jej četlo celkem 820 000 lidí (Časopis-Miminko.cz, 2018b).  

Původně jsem chtěla do vzorku zahrnout také magazíny pro ženy a magazíny životního stylu 

Blesk pro ženy, Chvilka pro tebe, Žena a život či Svět ženy. Vzhledem k tomu, že téma 

povinného očkování zde nebylo zastoupeno buď vůbec, nebo pouze jedním článkem, celou 

kategorii jsem zavrhla. 
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2.2.2. Definice jednotky 

Kódovací jednotkou pro tištěná média a textová internetová média je „sekvence aktéra“. 

Jedná se o část textu, která se vztahuje k povinnému očkování a současně jí dominuje jeden 

hlavní aktér, tedy ten, o kom daný úsek textu pojednává. 

Pro rozhlas a televizi je stanovena jako kódovací jednotka „sekvence mluvčího“, protože 

audiovizuální texty jsou skladebně tvořeny spíše na principu střídání mluvčích a poskytování 

prostoru k autentickým vyjádřením. 

 

2.3.  Stručné představení vybraných médií 

K médiím, jejichž příspěvky jsou součástí analýzy, jsem zařadila stručné představení. 

Vzhledem k množství sledovaných médií je představení skutečně pouze orientační a neklade 

si za cíl komplexně představit historii jednotlivých titulů. 

 

Nova 

Nova je česká plnoformátová komerční televizní stanice, která získala licenci na 

vysílání v roce 1993 a jež jako první celostátní soukromá televize nejen v  ČR, ale 

v celé postkomunistické východní Evropě zahájila vysílání v únoru 1994. Během 

jednoho roku se z ní stal komerčně nejúspěšnější mediální počin v  ČR (Končelík, 

2010). Po léta je nejsledovanější českou televizní stanicí (Aust, 2018a).  

V roce 2017 měla celodenní podíl na publiku starším 15 let 20,80 % (Asociace 

televizních organizací, 2017). 

Jejím zakladatelem a zároveň prvním generálním ředitelem byl Vladimír Železný 

(Plesl, 2012). Od roku 2013 je jejím generální ředitelem Christoph Mainusch 

(Potůček, 2013). 

Nova spadá pod TV Nova, s. r. o., kterou vlastní mediální společnost Central 

European Media Enterprises (CME) (Aliapulios, 2017). Dalšími kanály této skupiny 

jsou Nova 2, Nova Cinema, Nova Action, Nova Gold, Nova Sport 1 a Nova Sport 2 

(Nova.cz, 2018a). 
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Skupina Nova za rok 2017 v cílové skupině 15–54 dosáhla share 39,34 % v prime 

time a 36,89 % v celodenním vysílání. V cílové skupině 15+ se jednalo o share 

34,26 % v prime time a 30,47 % v celodenním vysílání (Nova.cz, 2018b). 

Zpravodajským webem televize Nova je TN.cz, který funguje od roku 2008. Martin 

Ondráček, tehdejší ředitel zpravodajství a publicistiky, tvrdil, že jde o první 

zpravodajský televizní portál. Ten už ale tehdy provozovala Česká televize (Polák, 

2008).  

 

ČT1 

ČT1 je hlavní stanicí České televize. Vysílá české i zahraniční filmy a seriály, zpravodajství, 

zábavné a soutěžní pořady, publicistické pořady a dokumentární filmy. V roce 2017 měla 

celodenní podíl na publiku starším 15 let 15,34 % (Asociace televizních organizací, 2017). 

Česká televize provozuje šest televizních programů, kromě dvou plnoformátových programů 

(ČT1 a ČT2) ještě čtyři další tematické programy, určené užšímu publiku (ČT24, ČT sport, 

ČT art a ČT :D).  

Vybrané pořady České televize je možné sledovat v rámci tzv. iVysílání na webu 

Ceskatelevize.cz, kde je divákům nabízeno živé vysílání vybraných programů a sledování 

pořadů z archivu (Česká televize.cz, 2018a). 

Česká televize vznikla k 1. 1. 1992 podle zákona o České televizi (zákon č. 483/1991 Sb.) 

jako televizní služba veřejnosti České republiky (Česká televize.cz, 2018b). Tento zákon 

stanovuje rámec jejího fungování, včetně plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního 

vysílání a způsobu financování. Jako médium veřejné služby má zajišťovat všem občanům 

přístup k informacím, kultuře, vzdělání a zábavě.  

Česká televize navazuje na dlouhou historii Československé televize, která zahájila 

pravidelné vysílání již 25. února 1954 (Česká televize.cz, 2018c). 

Statutárním orgánem České televize je generální ředitel, který je jmenován Radou České 

televize na šestileté období. Kontrolním orgánem je Rada České televize, skládající se 

z 15 členů, jež je volena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na 6 let s dvouletou 

obměnou jedné třetiny členů (Česká televize.cz, 2018d). Generálním ředitelem je od 1. října 

2011 Petr Dvořák (Mediář.cz, 2011). 
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Prima  

Prima je česká plnoformátová komerční televizní stanice a hlavní stanice společnosti FTV 

Prima, spol. s r. o. Většinovým vlastníkem FTV Prima Holding, který tuto televizi vlastní, 

je Ivan Zach (Novinky.cz, 2017). 

Vysílací licence byla společnosti FTV Prima udělena 26. listopadu 1992 pro oblast Prahy 

a středních Čech. Jednalo se o první licenci k provozování komerčního televizního vysílání 

v ČR, tehdy ještě pro FTV Premiéra. Samotné vysílání bylo zahájeno 20. června 1993. 

Licenci pro vysílání na celém území ČR získala televize v červnu 1994. V roce 1997 se 

přejmenovala na Prima televizi (iPrima.cz, 2016). 

V roce 2017 měla celodenní podíl na publiku starším 15 let 12,65 % (Asociace televizních 

organizací, 2017). Ze zpravodajských pořadů měly největší sledovanost Zprávy FTV Prima, 

jež průměrně vidělo 579 000 diváků (share 18,45 %) (iPrima.cz, 2018a). 

Aktuálně je generálním ředitelem Marek Singer (iPrima.cz, 2018b). 

FTV Prima, spol. s r. o., provozuje také celoplošné televizní vysílání programů Prima 

COOL, Prima ZOOM, Prima MAX, Prima LOVE a Prima KRIMI (iPrima.cz, 2018a). 

Vybrané pořady skupiny Prima je možné sledovat na webu iPrima.cz. 

 

Rádio Impuls 

Rádio Impuls je soukromá rozhlasová stanice působící v České republice. Vznikla roku 

1999, kdy vystřídala celoplošnou stanici Rádio Alfa, která neobhájila svoji licenci 

(Ciglerová, 1999). 

V 1. a 2. čtvrtletí 2017 byla nejposlouchanější celoplošnou stanicí s odhadovanou denní 

poslechovostí více než milion posluchačů (1,013 mil.) (Mediaguru.cz, 2017). 

V roce 2014 převzala společnost Agrofert, a. s., Andreje Babiše firmu Londa, spol. s r. o., 

která Rádio Impuls provozuje, dále pod ni patří rádio RockZone (Klang a Válková, 2013).  

V únoru 2017 vložil Andrej Babiš holding Agrofert, a. s., kvůli střetu zájmů do svěřeneckých 

fondů (Hovorka a Pergler, 2017). 

Generálním ředitelem Rádia Impuls je Jiří Hrabák (Impuls.cz, 2018). 
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ČRo Radiožurnál 

ČRo Radiožurnál je zpravodajsko-publicistická stanice, která přináší zprávy z ekonomiky, 

politiky, kultury i sportu. Na webu ČRo Radiožurnálu je uvedeno, že vysílá „v přímém 

přenosu autentická vyjádření, klíčové politické a společenské diskuse, rozhovory se 

zajímavými veřejně činnými lidmi, komentáře prezentující nejširší škálu názorů a postojů 

i náboženské vysílání nebo vysílání pro národnostní menšiny“ (Radiožurnál, 2018). 

Šéfredaktorem stanice je Ondřej Suchan (Český rozhlas Radiožurnál, 2018). 

ČRo Radiožurnál spadá pod Český rozhlas. Český rozhlas byl zřízen zákonem č. 484/1991 

Sb. o Českém rozhlase a jedná se o veřejnoprávní rozhlas, jehož historie se začala psát již 

v roce 1923 (Český rozhlas, 2018). V čele Českého rozhlasu stojí generální ředitel, kterého 

volí Rada Českého rozhlasu na funkční období 6 let. Generálním ředitelem Českého rozhlasu 

je René Zavoral (Vedení Českého rozhlasu, 2018). 

 

Frekvence 1 

Frekvence 1 je celoplošná rozhlasová stanice fungující od roku 1993 (Pilzová, 2005),  

kdy v říjnu 1993 začala vysílat jako druhá soukromá celoplošná stanice (Končelík, 

2010). 

V 1. a 2. čtvrtletí 2017 byla Frekvence 1 čtvrtým neposlouchanějším rádiem v ČR s 811 000 

posluchači (Mediaguru.cz, 2017). 

Frekvence 1 cílí na publikum v kategorii 35–54 let, dle vlastní prezentace nabízí např. 

aktuální zprávy, hudbu i trendy životního stylu (Lagardére.cz, 2018a). 

Programovým ředitelem Frekvence 1 je od roku 2007 Miroslav Škoda (Pilzová, 

2007). 

Rozhlasová stanice Frekvence 1 spadala do portfolia Lagardère Active ČR. V dubnu 

2018 ale rádia Frekvenci 1, Evropu 2, Bonton, Dance, Pigy a Zet od nadnárodní 

Lagardère Group koupila společnost Czech Media Invest, kterou vlastní Daniel 

Křetínský (50 %), Patrik Tkáč (40 %) a Roman Korbačka (10 %). Součástí akvizice 

byly také stanice na Slovensku (Európa 2), v Polsku (Radio Zet, Chilli Zet, Radio Plus, 

Antyradio, Meloradio) a v Rumunsku (Europa FM, Virgin Radio Romania, Vibe FM) 

(Aust, 2018b). 
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Mladá fronta DNES a iDNES.cz 

Mladá fronta DNES je jeden z nejprodávanějších českých deníků. Deník dosahoval v 1. a 2. 

čtvrtletí 2017 čtenosti okolo 587 000 při průměrném prodaném nákladu 135 084 kusů 

(Mediaprojekt, 2017). 

Mladá fronta DNES vychází šestkrát týdně a přináší aktuální zpravodajství, informace 

i oddechové čtení ve specializovaných přílohách a časopisech. Standardní rubriky, které 

čtenáři najdou v novinách každý den, jsou: Z domova, Ekonomika, Publicistika, Ze světa, 

Kultura, Názory, dále zprávy z regionu a Sport. Mladá fronta DNES je také doplněna každý 

den o časopis, v pondělí se jedná o časopis Ona Dnes, v úterý Auto DNES, ve středu Doma 

DNES, ve čtvrtek Magazín DNES+TV, v pátek Rodina DNES, v sobotu Víkend DNES. 

Dále vychází s měsíčníkem CITY LIFE, který je věnovaný Praze (Mafra.cz, 2018a). 

Deník Mladá fronta DNES má dlouhou historii. Po druhé světové válce založili deník Mladá 

fronta mladí levicoví intelektuálové, kteří se brzy na to sdružili do Socialistického svazu 

mládeže. Od 1. ledna 1990 vydává deník Mladá fronta. Pod názvem Mladá fronta Dnes 

vychází od 1. září 1990, kdy byla jeho vydavatelem ještě společnost M a F, a. s. (Benda, 

2007) 

V roce 2013 koupila vydavatelství MAFRA společnost Agrofert, za níž stojí Andrej Babiš. 

Do vydavatelství spadají mimo jiné i deníky Lidové noviny a Metro či týdeník 5plus2 

(Hanzelka, 2013). V únoru 2017 vložil Andrej Babiš holding Agrofert, a. s., kvůli střetu 

zájmů do svěřeneckých fondů (Hovorka a Pergler, 2017). 

Šéfredaktorem je Jaroslav Plesl (Mafra.cz, 2018b). 

Internetovou verzi deníku čtenáři naleznou na webu iDNES.cz. 

iDNES.cz je zpravodajský portál provozovaný taktéž společností MAFRA, a. s., je 

v provozu od 12. ledna 1998 (Ventura, 2013) a jeho zpravodajská sekce v 1. a 2. čtvrtletí 

2017 dosahovala návštěvnosti okolo 2,3 milionu (Wagner, 2017). 

Obsahově úzce spolupracuje s MF DNES. Šéfredaktorkou iDNES.cz je od 31. srpna 2015 

Naděžda Petrová (iDNES.cz, 2015). Přináší informace z domácího zpravodajství, 

ekonomiky, ze světa i z oblasti magazínů se zaměřením na kulturu, bydlení, moderní 

technologie, auta, celebrity a další. Velkou součástí iDNES.cz je také sportovní sekce 

(Mafra.cz, 2018c). 
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Právo a Novinky.cz 

Právo je český deník vycházející šestkrát týdně, jehož šéfredaktorem je Zdeněk Porybný 

(Právo.cz, 2018). Deník Právo dosahoval v 1. a 2. čtvrtletí 2017 čtenosti okolo 256 000 

při průměrném prodaném nákladu 77 188 kusů (Mediaprojekt, 2017).  

Deník Právo navazuje na historii deníku Rudé Právo. Rudé právo nejprve patřilo pod 

Vydavatelství Rudé právo, ze kterého se postupně oddělilo Vydavatelství Florenc, jehož 

ředitelem se stal Zdeněk Porybný. V září 1990 byla založena společnost Borgis, a. s., ve 

které Porybný vlastnil 60 % a zbylý podíl redaktoři deníku. Společnost začala v říjnu 

daného roku vydávat vlastní Rudé právo. Slovo „rudé“ zmizelo z názvu deníku až 

v listopadu 1995. Porybný postupně zvýšil svůj podíl ve společnosti Borgis až na více 

než 90 % (Benda, 2007).  V červenci 2013 společnost Seznam.cz, a. s., majoritního 

vlastníka Iva Lukačoviče, koupila 33,6 % akcií od Zdeňka Porybného, který zastupuje 

společnost Borgis, a. s. Porybný ale zůstal majoritním akcionářem, a tedy i vlastníkem 

Práva (Novinky.cz, 2013). 

Internetová stránka deníku je dostupná na stránkách Pravo.cz. 

Deník Právo se spolu s portálem Seznam.cz podílí na internetovém zpravodajském 

portálu Novinky.cz, který je dlouhodobě nejnavštěvovanějším zpravodajským serverem 

na českém internetu (Horáček, 2013). Jeho zpravodajská sekce měla v  1. a 2. čtvrtletí 

2017 návštěvnost okolo 3,7 milionů (Wagner, 2017). 

 

Lidové noviny 

Lidové noviny poprvé vyšly v prosinci 1989. Navázaly tak na historii svého staršího 

předchůdce stejného jména, který byl publikován v letech 1893 až 1952, a samizdatově 

vydávaného měsíčníku, který pravidelně vycházel od roku 1988 (dvě  nultá čísla vyšla 

o rok dříve) (Benda, 2007). 

Jako deník začal opět vycházet 2. dubna 1990, konkrétně šestkrát týdně (Benda, 2007).  

Deník Lidové noviny dosahoval v 1. a 2. čtvrtletí 2017 čtenosti okolo 207 000 při 

průměrném prodaném nákladu 37 525 kusů (Mediaprojekt, 2017) a jeho šéfredaktorem 

je István Léko (Lidovky.cz, 2018). 

http://pravo.novinky.cz/
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Obnovený titul od listopadu 1991 oficiálně vydávala společnost Lidové noviny, a. s. 

(Benda, 2007). V letech 1993 až 1998 je vlastnilo švýcarské vydavatelství Ringier 

(Bednařík, Jirák a Köpplová, 2011), ale nakonec stejně jako Mladá fronta Dnes později 

přešly do majetku německého vydavatelství Rheinisch-Bergische Verlagsgesellchaft 

mbH (1998). Od ledna 2010 je jejich vydavatelem společnost MAFRA, která vydávala 

také Mladou frontu Dnes (Benda, 2007). V červnu 2013 oznámilo německé 

vydavatelství, že podepsalo kupní smlouvu se společností Agrofert, a. s., Andreje Babiše 

(Kašpar a Firbacherová, 2013). V říjnu Agrofert, a. s., oficiálně získal mediální skupinu 

MAFRA, a. s., do svého vlastnictví, čímž se zařadil mezi 4 nejvýznamnější české 

mediální magnáty současnosti (Štětka, 2014). V únoru 2017 vložil Andrej Babiš holding 

Agrofert, a. s., kvůli střetu zájmů do svěřeneckých fondů (Hovorka a Pergler, 2017).  

Internetová mutace Lidových novin je k nalezení na stránkách Lidovky.cz. 

 

Aktuálně.cz 

Aktuálně.cz je třetí nejnavštěvovanější zpravodajský web na českém internetu. Jeho 

zpravodajství mělo v 1. a 2. čtvrtletí 2017 návštěvnost okolo 2 milionů (Wagner, 2017).  

Formou článků, multimediálních grafik a videí přináší aktuální informace z domova, 

ekonomiky i ze světa, nabízí také komentáře, informace z kultury a společenská 

a lifestylová témata. Součástí webu je video sekce, která zastřešuje veškerou 

videoprodukci vznikající v rámci mediálního domu Economia. Jednou z vlajkových lodí 

je pořad DVTV, za nímž stojí tým okolo moderátorů Martina Veselovského a Daniely 

Drtinové (Economia.iHned.cz, 2018a). 

Portál Aktuálně.cz se na internetu objevil poprvé 1. listopadu 2005 pod hlavičkou 

druhého nejsilnějšího portálu v Česku – Centrum.cz (Aktualně.cz, 2006). Provozuje jej 

společnost Economia, a. s., vlastněná Zdeňkem Bakalou (Economia.iHned.cz, 2018b).   

Šéfredaktorem portálu je Pavel Tomášek (Aktualně.cz, 2018). 

Portál sám sebe označuje jako první ryze internetové zpravodajské médium v České 

republice (neopírá se o podporu žádného z tradičních médií z tisku, televize či rozhlasu).  

 

 

http://www.lidovky.cz/
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Maminka 

Měsíčník Maminka vznikl v roce 2001 (Magazíny.cz, 2018a).  Šéfredaktorkou je Alice 

Rossi. 

V 1. a 2. čtvrtletí 2017 měl měsíčník Maminka čtenost okolo 123 000 při průměrném 

prodaném nákladu 15 578 kusů (Mediaprojekt, 2017). 

Maminka se zaměřuje na období těhotenství a kojeneckého věku  dítěte, na fyzický 

i psychický vývoj dětí až do předškolního věku. Uvádí, že mezi spolupracovníky 

magazínu patří renomovaní odborníci z oblasti gynekologie, porodnictví, pediatrie či 

psychologie a přináší svým čtenářkám informace ze všech oblastí, které se založení 

rodiny a následné výchovy dětí týkají. Maminka se věnuje také ženské kráse, psychologii 

a rodinným vztahům (CNInvest.cz, 2018). 

Vydavatelem časopisu Maminka je společnost CN Invest, a. s. Společnost CN Invest, a. s., 

se od 1. 6. 2016 stala vydavatelem a provozovatelem veškerých titulů a internetových 

stránek odkoupených Serafico investment, s. r. o., od Mladé fronty, a. s., tedy i měsíčníku 

Maminka (CNCenter.cz, 2016). 

 

Betynka 

Betynka byl měsíčník o mateřství vycházející od roku 2000 (Periodik.cz, 2018). Titul 

spadal pod CN Invest, a. s., a přestal vycházet na konci roku 2017, posledním vydáním 

bylo prosincové vydání v roce 2017. Poslední šéfredaktorkou byla Alice Rossi 

(CNInvest.cz, 2016a). 

V 1. a 2. čtvrtletí 2017 měl měsíčník Betynka čtenost okolo 64  000 při průměrném 

prodaném nákladu 7 469 kusů (Mediaprojekt, 2017). 

Betynka spolupracovala s odborníky z oblasti gynekologie, pediatrie či psychologie. 

Vedle péče o dítě se věnovala i svým čtenářkám, a to hlavně v oblasti zdraví, psychické 

pohody, krásy a domova (Periodik.cz, 2018). 
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Miminko 

Měsíčník pro maminky s názvem Miminko vydává Affinity Media, s. r. o., a jeho 

šéfredaktorkou je Romana Černá (Časopis-Miminko.cz, 2018a). 

Měsíčník Miminko není součástí analýzy Media projektu. Na svém webu ovšem uvádí, 

že v roce 2017 jej četlo celkem 820 000 lidí (Časopis-Miminko.cz, 2018b).  

Miminko je na trhu od roku 2003 a věnuje se těhotenství, porodu a péči o dítě až do 5 let 

a spolupracuje s odborníky ze všech souvisejících oblastí. Přináší pravidelné rubriky na 

témata, jako jsou porod, těhotenská poradna, poradna dětského lékaře a další 

(Magazíny.cz, 2018b). 

 

2.4.  Hypotézy 

Ad VO1. Jak se v textech o povinném očkování uplatňují paternalistický a partnerský model 

medicíny? 

H1: Mluvčí lékaři a zástupci zdravotnických institucí se budou na téma 

povinného očkování vyjadřovat častěji než mluvčí z řad veřejnosti. 

H2: Média se budou o povinném očkování vyjadřovat nejčastěji neutrálně. 

H3: Lékaři a představitelé zdravotnických institucí budou častěji ohledně 

povinného očkování radit, vysvětlovat, upozorňovat či přesvědčovat než čistě 

informovat. 

H4: Lékaři a představitelé zdravotnických institucí se budou o povinném 

očkování nejčastěji vyjadřovat pozitivně. 

H5: Rodiče budou častěji v pozici aktérů než v pozici mluvčích, tedy se bude 

častěji hovořit o nich, než budou sami dostávat slovo (budou častěji v pasivní 

roli než aktivní). 

H6: Členové angažované veřejnosti budou častěji v pozici aktérů než v pozici 

mluvčích, tedy se bude častěji hovořit o nich, než budou sami dostávat slovo 

(budou častěji v pasivní roli než aktivní). 

H7: Rodiče budou v pořadí četnosti aktérů až za lékaři a představiteli 

zdravotnických institucí. 
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Ad VO2. Nakolik je téma povinného očkování komunikováno v kontextu rizik? 

H8: Povinné očkování bude častěji komunikováno v kontextu určitého rizika či 

hrozby než bez tohoto kontextu. 

H9: Rizika neočkování budou zastoupena častěji než rizika očkování. 

 

2.5.  Operacionalizace proměnných 

Pro výzkum je nutné stanovení proměnných, které určují, co se bude při analýze obsahových 

jednotek sledovat. Soustava těchto proměnných se nazývá kódovací kniha (Trampota 

a Vojtěchovská, 2010). Bylo stanoveno osm proměnných, které jsou v této kapitole vypsané. 

Tři proměnné jsou identifikační a pět proměnných je analytických.  

U kvantitativních výzkumů bývá tradičně zařazena proměnná zaměřující se na délku 

příspěvků. V tomto výzkumu by však nepomohla sledovat žádnou z hypotéz, proto zařazena 

nebyla. 

Data byla analyzována v programu IBM SPSS a doplněna dílčími grafy, jež byly připravené 

v programu Microsoft Excel 2013. 

 

2.5.1. Seznam proměnných 

Identifikační: 

1) Datum 

Datum je vypsáno v podobě DD.MM.RRRR. 

2) Médium 

1. Mladá fronta DNES 

2. Právo 

3. Lidové noviny 

4. Rádio Impuls 

5. ČRo Radiožurnál 

6. Frekvence 1 

7. Nova 
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8. ČT1 

9. Prima 

10. Novinky.cz 

11. iDNES.cz 

12. Aktuálně.cz 

13. Maminka 

14. Betynka 

15. Miminko 

 

3) Číslo sekvence 

Proměnná označuje pořadí sekvence v rámci jednoho mediálního 

textu. 

 

Analytické: 

4) Aktér 

1. Lékaři 

2. Jiní zdravotníci 

3. Zdravotnické instituce 

4. Představitelé zdravotnických institucí 

5. Členové angažované veřejnosti 

6. Děti 

7. Rodiče 

8. Jiní lidé-neexperti 

9. Nezdravotnické státní instituce 

10. Politici 

11. Politická uskupení 

12. Stát/národ 

13. Vzdělávací instituce 

14. Jiný 
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5) Mluvčí 

1. Médium/moderátor/redaktor 

2. Lékař 

3. Jiný zdravotník 

4. Představitel zdravotnické instituce  

5. Představitel nezdravotnické státní instituce 

6. Politik 

7. Politické uskupení 

8. Člen angažované veřejnosti 

9. Dítě 

10. Rodič 

11. Jiný člověk-neexpert  

12. Představitel vzdělávací instituce 

13. Právník 

14. Jiný 

 

6) Postoj mluvčího 

1. Pozitivní 

2. Neutrální 

3. Negativní 

4. Ambivalentní 

5. Nelze určit 

 

7) Role mluvčího 

1. Informuje 

2. Radí/doporučuje 

3. Vysvětluje/interpretuje 

4. Upozorňuje/varuje 

5. Přesvědčuje 

6. Uklidňuje 

7. Jiná 

8. Nelze aplikovat 
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8) Rizika a hrozby 

1. Riziko neočkování  

2. Riziko očkování  

3. Riziko nedostatku vakcíny 

4. Riziko trestu za neočkování (porušení zákona) 

5. Jiné 

6. Kombinace 

7. Nevyskytuje se 

 

2.6.  Vyhodnocení 

2.6.1. Počet sekvencí a vývoj v daném období 

Celkem bylo analyzováno 618 sekvencí, které se v daném období objevily v 15 vybraných 

médiích. Nejvíce sekvencí pocházelo z deníku Lidové noviny (116; 18,8 %), dále 

z měsíčníku Maminka (103; 16,7 %), serveru Aktuálně.cz (66; 10,7 %), televize Nova 

(61; 9,9 %) a ČRo Radiožurnálu (58; 9,4 %). Každý typ média měl tedy svého zástupce 

v první pětici co do počtu analyzovaných sekvencí. 
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Médium 

 Frekvence Procenta 

 

Lidové noviny 116 18,8 

Maminka 103 16,7 

Aktuálně.cz 66 10,7 

Nova 61 9,9 

ČRo Radiožurnál 58 9,4 

Prima 53 8,6 

Mladá fronta DNES 45 7,3 

Novinky.cz 39 6,3 

ČT1 27 4,4 

Právo 17 2,8 

iDNES.cz 17 2,8 

Miminko 7 1,1 

Betynka 6 1 

Frekvence 1 2 0,3 

Rádio Impuls 1 0,2 

Celkem 618 100,0 

 

 

Co se týče jednotlivých typů médií, které byly zastoupeny, nejvíce sekvencí pochází 

z deníků (28,8 %), poměrně podobný podíl je zastoupen z televizí (22,8 %), z webů (19,7 %) 

a z magazínů (18,8 %). Nejméně sekvencí je zastoupeno z rozhlasů (9,9 %). 

 

 

28,8%

9,9%

22,8%

19,7%

18,8%

Četnost sekvencí podle typu média

Deníky

Rozhlas

TV

Web

Magazíny
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Nejvíce sekvencí pochází z druhé poloviny sledovaného období. Nicméně sledovat vývoj 

v čase nebylo předmětem této analýzy. Za vyšší počet sekvencí v dubnu může 

pravděpodobně epidemie spalniček, která byla touto dobou aktuální v Moravskoslezském 

kraji (Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, 2017). 

 

 

 

2.6.2. Paternalistický a partnerský model  

Hypotéza k ověření H1: Mluvčí lékaři a zástupci zdravotnických institucí se budou na téma 

povinného očkování vyjadřovat častěji než mluvčí z řad veřejnosti. 

Jednoznačně nejčastějším mluvčím vyjadřujícím se na téma povinného očkování byla média 

jako taková, respektive redaktoři či moderátoři (420; 68 %). Z ostatních mluvčích byli 

zastoupeni nejčastěji představitelé zdravotnických institucí (60; 9,7 %) a lékaři (49; 7,9 %). 

Členové angažované veřejnosti a rodiče je následovali s 4,4 % (27) a 4,2 % (26). V pořadí 

na pátém místě se umístili politici, kteří byli mluvčími v 3,7 % (23) sekvencí. Jiní lidé 

neexperti byli mluvčími v 6 sekvencích (1 %), méně než jedno procento pak měli mluvčí 

představitelé státních nezdravotnických intitucí (2; 0,3 %), politická uskupení (2; 0,3 %), jiní 

mluvčí (2; 0,3 %) a představitelé vzdělávacích institucí (1; 0,2 %). 

Hypotéza byla potvrzena, jelikož představitelé zdravotnických institucí a lékaři se jako 

mluvčí vyskytovali v sekvencích na druhém a třetím místě po médiích, dohromady 
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v bezmála 18 % sekvencí. Členové angažované veřejnosti, rodiče či jiní lidé neexperti 

promlouvali v cca 10 % sekvencí. 

Můžeme tedy říci, že po médiích samotných se na téma povinného očkování nejčastěji 

vyjadřují odborníci z řad lékařů a představitelů zdravotnických institucí. Slovo neexpertům 

je dáváno méně často, což odpovídá spíše nerovnému vztahu mezi lékaři a pacienty. 

 

Mluvčí 

 Frekvence Procenta 

 Médium/moderátor/redaktor 420 68 

Představitel zdravotnické instituce 60 9,7 

Lékař 49 7,9 

Člen angažované veřejnosti 27 4,4 

Rodič 26 4,2 

Politik 23 3,7 

Jiný člověk-neexpert 6 1 

Představitel nezdravotnické státní instituce 2 0,3 

Politické uskupení 2 0,3 

Jiný 2 0,3 

Představitel vzdělávací instituce 1 0,2 

Celkem 618 100,0 
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Hypotéza k ověření H2: Média se budou o povinném očkování vyjadřovat nejčastěji 

neutrálně. 

Zachování si pozice odstupu a neutrality k předmětu považuje i McQuail (2009) za jeden 

z hlavních rysů objektivity, proto bylo předmětem analýzy také zkoumání postojů, a to 

včetně postojů médií k tématu povinného očkování. Z přiložené tabulky (N = 420) je zřejmé, 

že naprostá většina sekvencí, jejichž mluvčím bylo médium, měla neutrální rétoriku, tedy 

nevyjadřovala postoj (379; 90,24 %). Část sekvencí, jejichž mluvčími byla média 

(41; necelých 10 %), určitý postoj vyjadřovala, z toho častěji pozitivní (17; 4,05 %) než 

negativní (15; 3,75 %), v několika případech ambivalentní (9; 2,14 %). Počet sekvencí, kdy 

měla média pozitivní a negativní postoje, je téměř vyrovnaný. 

Hypotéza byla potvrzena, média se ve většině případů o povinném očkování vyjadřují 

neutrálně, a tedy z tohoto hlediska plní svoji úlohu tak, jak se od nich očekává. Předmětem 

analýzy nebylo zkoumání dalších aspektů objektivity médií. 

 

Postoj médií 

 

 

Postoj mluvčího 

Celkem Pozitivní Neutrální Negativní Ambivalentní 

Mluvčí Médium/moderátor/redaktor 17 379 15 9 420 

 

 

4,05%

90,24%

3,57%
2,14%

Postoj médií

Pozitivní Neutrální Negativní Ambivalentní
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Hypotéza k ověření H3: Lékaři a představitelé zdravotnických institucí budou častěji 

ohledně povinného očkování radit, vysvětlovat, upozorňovat či přesvědčovat než  čistě 

informovat. 

Lékaři jako mluvčí (N = 49) nejčastěji v souvislosti s tématem povinného očkování 

vysvětlovali či interpretovali (28; 57,14 %), dále informovali (17; 34,69 %), ve dvou 

případech (4,08 %) pak radili a upozorňovali. Informační roli tedy plnili zhruba ve 

třetině případů, ve dvou třetinách pak jinou roli.  

Představitelé zdravotnických institucí (N = 60) nejčastěji v  souvislosti s povinným 

očkováním informovali (38; 63,33 %), dále vysvětlovali či interpretovali (17; 

28,33 %), ve 4 případech (6,67 %) upozorňovali či varovali, v jedné sekvenci 

(1,67 %) pak přesvědčovali. Představitelé zdravotnických institucí tedy téměř ve 

dvou třetinách informovali a v jen jedné třetině měli jinou roli. 

Höschl (2014) uvádí, že v paternalistickém modelu je lékař vševědoucím expertem 

a pacient žákem, který musí poslouchat a příliš se neptat. Vzájemný vztah znamená, 

že pacient je klientem a lékař jeho konzultantem. Jde o jakýsi vzájemný kontrakt, 

v němž lékař nabízí volby, vysvětluje, předestírá a informuje, zatímco pacient si 

z nabízených možností vybírá, což mu zajišťuje stále vysokou autonomii.  

Pokud se podíváme na role optikou paternalismu, pak radění a přesvědčování 

prezentují paternalismus, informování značí poskytnutí informací k  použití dle 

vlastního uvážení. Vysvětlování a interpretování stojí mezi nimi, protože lékař je 

prezentován jako autorita, protože má vzdělání a dovede problém objasnit.  

Hypotéza nebyla potvrzena. Paternalismus je přítomný ve výběru mluvčích, ale méně 

již v jejich řečových aktech. Radění a přesvědčování se vyskytují zřídka. 

Vysvětlování určitý druh paternalismu značí, ale jemnější formu. Nicméně zde 

můžeme vidět rozdíl v tom, jakou roli častěji plní lékaři a jakou představitelé 

zdravotnických institucí, lékaři častěji vysvětlují, představitelé zdravotnických 

institucí častěji informují. 

 

 

 



 

60 

 

 Role mluvčích lékařů a představitelů zdravotnických institucí 

  

 

 

Role mluvčího 

Celkem 
 

Informuje 
Radí / 

doporučuje 

Vysvětluje / 

interpretuje 

Upozorňuje 

/ varuje 
Přesvědčuje Jiná 

 

Mluvčí 

Lékař 17 2 28 2 0 0 49 

Představitel 

zdravotnické 

instituce 

38 0 17 4 1 0 60 

 

 

 

Pokud se podíváme na role dalších mluvčích, pak média nejčastěji ohledně povinného 

očkování informují (N = 420; 297; 70,71 %), stejně jako politici (N = 23; 13; 56,52 %). 

Členové angažované veřejnosti (N = 27; 9; 33,33 %) a rodiče (N = 26; 15; 57,69 %) nejčastěji 

vysvětlují či interpretují. 

 

 

34,69%

63,33%

4,08%

0,00%

57,14%

28,33%

4,08%
6,67%
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Role mluvčích lékařů a představitelů zdravotnických institucí

Informuje Radí / doporučuje Vysvětluje / interpretuje Upozorňuje / varuje Přesvědčuje Jiná
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Role mluvčích (frekvence) 

 

 

Role mluvčího 

Celkem 
Informuje 

Radí / 

doporučuje 

Vysvětluje / 

interpretuje 

Upozorňuje / 

varuje 
Přesvědčuje Jiná 

Mluvčí 

Médium / 

moderátor / 

redaktor 

297 16 80 10 0 17 420 

Lékař 17 2 28 2 0 0 49 

Představitel 

zdravotnické 

instituce 

38 0 17 4 1 0 60 

Představitel 

nezdravotnické 

státní instituce 

1 0 0 0 1 0 2 

Politik 13 0 10 0 0 0 23 

Politické 

uskupení 
0 0 1 0 1 0 2 

Člen 

angažované 

veřejnosti 

8 4 9 5 1 0 27 

Rodič 10 0 15 0 1 0 26 

Jiný člověk-

neexpert 
3 0 3 0 0 0 6 

Představitel 

vzdělávací 

instituce 

0 0 1 0 0 0 1 

Jiný 2 0 0 0 0 0 2 

Celkem 389 22 164 21 5 17 618 
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Role mluvčích (procenta) 

 

  
Role mluvčího 

% z celku 
Informuje 

Radí / 
doporučuje 

Vysvětluje / 
interpretuje 

Upozorňuje 
/ varuje 

Přesvědčuje Jiná 

Mluvčí 

Médium / 
moderátor / 
redaktor 

70,71 3,81 19,05 2,38 0 4,05 67,96 

Lékař 34,69 4,08 57,14 4,08 0 0 7,93 

Představitel 
zdravotnické 
instituce 

63,33 0 28,33 6,67 1,67 0 9,71 

Představitel 
nezdravotnické 
státní instituce 

50 0 0 0 50 0 0,32 

Politik 56,52 0 43,48 0 0 0 3,72 

Politické 
uskupení 

0 0 50 0 50 0 0,32 

Člen 
angažované 
veřejnosti 

29,63 14,81 33,33 18,52 3,7 0 4,37 

Rodič 38,46 0 57,69 0 3,85 0 4,21 

Jiný člověk-
neexpert 

50 0 50 0 0 0 0,97 

Představitel 
vzdělávací 
instituce 

0 0 100 0 0 0 0,16 

Jiný 100 0 0 0 0 0 0,32 

% z celku 62,94 3,56 26,54 3,4 0,81 2,75 100 % 

 

 

Hypotéza k ověření H4: Lékaři a představitelé zdravotnických institucí se budou o povinném 

očkování nejčastěji vyjadřovat pozitivně. 

Z dat vyplývá, že jak lékaři (N = 49), tak představitelé zdravotnických institucí (N = 60) se 

nejčastěji v souvislosti s povinným očkováním vyjadřují neutrálně (lékaři 26; 

53,06 %; představitelé zdravotnických institucí 42; 70 %). Pokud postoj oba dva tyto typy 

mluvčích zaujímají, tak častěji pozitivní (lékaři 20; 40,82 %, představitelé zdravotnických 

institucí 18; 30 %). U lékařů je ale poměr pozitivní-neutrální vyrovnanější (53,06 % ku 

40,82 %). Negativní postoj vůči povinnému očkování se u lékařů vyskytl ve dvou sekvencích 

(4,08 %) a u představitelů zdravotnických institucí v žádné, ambivalentní se u lékařů objevil 

v jedné sekvenci (0,04 %), u představitelů zdravotnických institucí v žádné sekvenci. 
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Postoj mluvčích lékařů a představitelů zdravotnických institucí  

 

 

Postoj mluvčího 

Celkem Pozitivní Neutrální Negativní Ambivalentní 

Mluvčí 
 

Lékař 20 26 2 1 49 

Představitel 

zdravotnické 

instituce 

18 42 0 0 60 
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Hypotéza nebyla potvrzena. U obou typů mluvčích převažuje neutrální vyjadřování 

o povinném očkování. Na vnímání povinného očkování veřejností mají vliv různé kampaně 

a mediální prezentace očkování (Goldstein, MacDonald, Guirguis a kolektiv, 2015), proto 

autorka předpokládala, že se lékaři budou snažit pozitivně prezentovat povinné očkování. 

Pokud se podíváme na postoje všech mluvčích, pak z dat vyplývá, že právě lékaři 

a představitelé zdravotnických institucí se o povinném očkování vyjadřují pozitivně ze všech 

mluvčích nejčastěji.  

 

Postoje mluvčích 

 

 

Postoj mluvčího 

Celkem Pozitivní Neutrální Negativní Ambivalentní 

Mluvčí 

Médium/moderátor/redaktor 17 379 15 9 420 

Lékař 20 26 2 1 49 

Představitel zdravotnické 

instituce 
18 42 0 0 60 

Představitel nezdravotnické 

státní instituce 
0 2 0 0 2 

Politik 2 20 1 0 23 

Politické uskupení 0 0 2 0 2 

Člen angažované veřejnosti 0 11 13 3 27 

Rodič 4 14 6 2 26 

Jiný člověk-neexpert 3 2 0 1 6 

Představitel vzdělávací 

instituce 
0 0 0 1 1 

Jiný 0 2 0 0 2 

Celkem 64 498 39 17 618 

 

Hypotéza k ověření H5: Rodiče budou častěji v pozici aktérů než v pozici mluvčích, tedy se 

bude častěji hovořit o nich, než budou sami dostávat slovo (budou častěji v pasivní roli než 

aktivní). 

Co se týče porovnání jednotlivých rolí, ve kterých se mohou jedinci v médiích vyskytnout 

(aktér nebo mluvčí), celkově se rodiče objevují ve větší míře v roli aktérů (98; 15,9 %) než 

v roli mluvčích (26; 4,2 %).  
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Hypotéza byla potvrzena. Rodiče jsou častěji v pozici aktérů než v pozici mluvčích, tedy se 

o nich častěji mluví, než je jim dáváno slovo. 

Hypotéza k ověření H6: Členové veřejnosti budou častěji v pozici aktérů než v pozici 

mluvčích, tedy se bude častěji hovořit o nich, než budou sami dostávat slovo (budou častěji 

v pasivní roli než aktivní). 

Členové angažované veřejnosti jsou častěji mluvčími než aktéry. Tento vztah je ale poměrně 

vyrovnaný, v pozici aktérů se vyskytují v 17 (2,8 %) případech a v pozici mluvčích 

v 27 (4,4 %) případech.  

Hypotéza nebyla potvrzena. Z těchto nízkých procent ale můžeme vysuzovat, že odpůrcům 

povinného očkování není celkově dáváno příliš prostoru ani jako aktérům, ani jako mluvčím. 

 

Členové angažované veřejnosti a rodiče jako mluvčí a aktéři 

 

  Členové angažované veřejnosti % Rodiče % 

  
Aktér 17 2,8 98 15,9 

Mluvčí 27 4,4 26 4,2 

 

 

 

Hypotéza k ověření H7: Rodiče budou v pořadí četnosti aktérů až za lékaři a představiteli 

zdravotnických institucí. 

Pokud se podíváme na jednotlivé aktéry, nejčastěji se vyskytuje jiný aktér (176; 28,5 %). 

Pod tímto označením je zahrnuto například očkování samotné, vakcíny nebo jiní aktéři, kteří 
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nebyli vyjmenovaní. V pořadí druhým nejčastějších aktérem jsou rodiče (98; 15,9 %), dále 

děti (63; 10,2 %) a stát nebo národ (62; 10 %). Méně často se vyskytují jako aktéři 

zdravotnické instituce (52; 8,4 %), jiní lidé neexperti (37; 6 %), politici (33; 5,3 %) a lékaři 

(28; 4,5 %). Ještě méně často se jako aktéři objevují v sekvencích představitelé 

zdravotnických institucí (23; 3,7 %), členové angažované veřejnosti (17; 3,7 %). V minimu 

sekvencí se jako aktéři vyskytují nezdravotnické státní instituce, politická uskupení či jiní 

aktéři (2; 1,5 %) a jiní zdravotníci (2; 0,3 %). 

Hypotéza byla vyvrácena. Rodiče jsou dokonce druhým nejčastějším aktérem v souvislosti 

s povinným očkováním. Pokud bychom z těchto výsledků vyvozovali, kdo je s povinným 

očkováním nečastěji spojovaný, pak jsou to právě rodiče, nikoli lékaři a představitelé 

zdravotnických institucí. Rodiče jsou nicméně málo přítomní v aktivní roli a silně v pasivní 

roli. V diskurzu tedy figurují, ale ne jako ti, kdo jejž ovlivňují. 

Jak ale v rámci diskurzivní analýzy mezi rodiči vyjadřujícími se proti povinnému očkování 

zjistily Marhánková a Skálová (2016), rodiče sami sebe vnímají jako relevantní pro tuto 

diskuzi. 

 

Aktéři 

 Frekvence Procenta 

 Jiný 176 28,5 

Rodiče 98 15,9 

Děti 63 10,2 

Stát/národ 62 10 

Zdravotnické instituce 52 8,4 

Jiní lidé-neexperti 37 6 

Politici 33 5,3 

Lékaři 28 4,5 

Představitel zdravotnické instituce 23 3,7 

Členové angažované veřejnosti 17 2,8 

Nezdravotnické státní instituce 9 1,5 

Politické uskupení 9 1,5 

Vzdělávací instituce 9 1,5 

Jiní zdravotníci 2 0,3 

Celkem 618 100,0 
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2.6.3. Rizikový kontext 

Hypotéza k ověření H8: Povinné očkování bude častěji komunikováno v kontextu určitého 

rizika či hrozby než bez tohoto kontextu. 

Z analýzy vyplývá (N = 618), že téma povinného očkování je v téměř 60 % prezentováno 

v kontextu určitého rizika (367 sekvencí). Pouze v cca 40 % (251 sekvencí) se žádné riziko 

nevyskytuje.  

Hypotéza byla potvrzena, což odpovídá i teorii Becka (2004), který tvrdí, že ústředním 

tématem současné společnosti se stávají rizika, jejich definování, eliminace a obecně 

nakládání s nimi. 
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Rizika 

 Frekvence Procenta 

 

Riziko neočkování 108 17,5 

Riziko očkování 159 25,7 

Riziko nedostatku vakcíny 22 3,6 

Riziko trestu za neočkování 39 6,3 

Jiné 26 4,2 

Kombinace 13 2,1 

Nevyskytuje se 251 40,6 

Celkem 618 100,0 

 

 

 
 

 

Hypotéza k ověření H9: Rizika neočkování budou zastoupena častěji než rizika očkování. 

Z rizik je nejčastěji prezentováno riziko očkování, tedy hrozba nežádoucích účinků 

a možných komplikací po očkování (159; 25,7 %). Riziko neočkování, tedy hrozba epidemie 

či onemocnění bylo zastoupeno v menší míře (108; 17,5 %). V dalších 6,3 % případů (39) 

se vyskytuje riziko trestu za neočkování, tedy nejčastěji pokuta nebo nepřijetí dětí do 

nějakého typu kolektivu. Riziko nedostatku vakcíny je přítomno v 3,6 % sekvencí (22). Jiná 

rizika se objevují v 4,2 % sekvencí (26) a kombinace rizika očkování, neočkování, trestu či 

nedostatku vakcíny v 2,1 % sekvencí (13). 
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Hypotéza nebyla potvrzena. Beck (2004) vysvětluje, že existence a rozdělení ohrožení a rizik 

jsou zásadně zprostředkovány argumentací. Jako příklad uvádí i rozpoznání toho, co 

poškozuje naše zdraví. Z analýzy vyplývá, že rizika očkování převažují nad riziky 

neočkování. Z tohoto se dá usuzovat, že téma povinného očkování je častěji komunikováno 

jako určitá hrozba pro jedince než hrozba pro společnost. 

V diskurzivní analýze, kterou Marhánková a Skálová (2016) analyzovaly postoje rodičů 

odmítajících povinné očkování, autorky identifikovaly „biomedicínský diskurz rizika“. 

Nejčastěji zmiňovaný důvod, proč rodiče očkování částečně či zcela odmítli, představovalo 

jejich přesvědčení o tom, že případná rizika spojená s očkováním převyšují jeho přínosy pro 

zdraví dítěte. Z dat této kvantitativní analýzy vyplývá, že média častěji očkování prezentují 

právě v kontextu určitých rizik pro jedince, ve smyslu negativních nežádoucích účinků 

a možných komplikací po očkování, než v kontextu rizika onemocnění či epidemie. 
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Závěr a diskuze 
 

Tato diplomová práce si kladla za cíl analyzovat mediální texty o povinném očkování v první 

polovině roku 2017 ve vybraných médiích a zjistit, jak média konstruují roli medicíny ve 

společenské debatě o povinném očkování. Dílčím úkolem bylo odpovědět na otázku, jak se 

v mediálních textech o povinném očkování uplatňují paternalistický a partnerský model 

medicíny a nakolik je téma povinného očkování komunikováno v kontextu rizik. 

Celkem byl analyzován vzorek 618 sekvencí z textů věnujících se povinnému očkování 

z 15 různých médií zahrnujících 5 typů médií – televize, rozhlasy, deníky, zpravodajské 

portály a magazíny. 

Bylo zjištěno, že po samotných médiích se k tématu povinného očkování nejčastěji vyjadřují 

představitelé zdravotnických institucí a dále lékaři. Média tedy dávají odborníkům z oblasti 

zdravotnictví nejčastěji prostor vyjádřit se na téma povinného očkování, čímž jim přikládají 

určitou autoritu. Těm, kterých se toto téma bezprostředně týká – rodičům nebo jiným lidem 

neodborníkům –, je dáno méně prostoru pro vyjádření. Členům angažované veřejnosti, tedy 

odpůrcům povinného očkování, je poskytnuto srovnatelně prostoru pro vyjádření jako 

rodičům. Jak rodičům, tak odpůrcům povinného očkování je v rámci médií dán velmi 

limitovaný prostor. 

Co se týče role médií, bylo ověřováno, zda si média v této diskuzi zachovávají neutrální 

pozici, jak se od nich očekává (McQuail, 2009). Tato analýza potvrzuje, že ve většině 

sekvencí média nezastávají žádný postoj a vyjadřují se neutrálně. 

V partnerském přístupu je lékař spíše průvodcem a pacientovi vysvětluje jeho problémy 

a navrhuje další postup (Haškovcová, 2007) a v paternalistickém modelu je lékař vševědoucím 

expertem a pacient žákem, který musí poslouchat a příliš se neptat. Vzájemný vztah znamená, 

že pacient je klientem a lékař jeho konzultantem. Jde o jakýsi vzájemný kontrakt, v němž lékař 

nabízí volby, vysvětluje, předestírá a informuje, zatímco pacient si z nabízených možností 

vybírá, což mu zajišťuje vysokou autonomii (Höschl, 2014). Proto bylo součástí analýzy 

zkoumání rolí mluvčích lékařů a představitelů zdravotnických institucí a toho, co v rámci 

jednotlivých sekvencí konají. Pokud se podíváme na role optikou paternalismu, pak radění 

a přesvědčování prezentují paternalismus, informování značí poskytnutí informací k použití 

dle vlastního uvážení. Vysvětlování a interpretování stojí mezi nimi, protože lékař je 

prezentován jako autorita, která má vzdělání a dovede problém objasnit. 
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Zatímco lékaři nejčastěji interpretují, představitelé zdravotnických institucí častěji 

informují. V médiích byly role jako radění, přesvědčování či varování velmi řídce 

zastoupeny. Paternalismus je tedy přítomný ve výběru mluvčích, ale méně již v jejich 

řečových aktech. 

Autorka předpokládala, že lékaři a představitelé zdravotnických institucí se budou v pozici 

mluvčích nejčastěji k povinnému očkování vyjadřovat pozitivně a budou jej explicitně 

podporovat. Z analýzy sekvencí ale vyplynulo, že jak lékaři, tak představitelé 

zdravotnických institucí se nejčastěji v souvislosti s povinným očkováním vyjadřují 

neutrálně. Pokud však postoj zaujímají, tak častěji pozitivní. Představa lékařů a představitelů 

zdravotnických institucí jako obhájců povinného očkování není úplně správná.  Z celkového 

počtu se ale tyto dva typy mluvčích o povinném očkování vyjadřují pozitivně nejčastěji. 

Rodiče jsou v prezentaci povinného očkování v médiích častěji pasivními aktéry než 

aktivními mluvčími. Častěji se o nich hovoří, než jim média dávají prostor pro vyjádření. 

Jak ale v rámci diskurzivní analýzy mezi rodiči vyjadřujícími se proti povinnému očkování 

zjistily Marhánková a Skálová (2016), rodiče sami sebe vnímají jako relevantní figury, které 

by do této diskuze měli vstupovat. Zjištění této kvantitativní analýzy podporuje tvrzení, že 

média se přiklánějí k nerovnému vztahu mezi lékařem a pacientem.  

Co se týče odpůrců očkování, těm bylo dáváno slovo častěji, než se o nich hovořilo. V obou 

případech se ale jednalo o zanedbatelné množství sekvencí. Z toho je možné usuzovat, že česká 

média odpůrcům povinného očkování, a tedy alternativě, celkově moc prostoru nedávají. 

Rodiče byli zároveň nejčastějšími aktéry po kategorii jiných aktérů (tedy např. očkování 

samotném), a to před státem, lékaři i před představiteli zdravotnických institucí. Z toho 

vyplývá, že povinné očkování je dle reprezentace médií hlavně záležitostí rodičů. 

Zde jsou shrnuty jednotlivé složky, které byly v rámci prezentace povinného očkování 

z hlediska paternalismu a partnerství sledovány. Ačkoli tedy došlo napříč světem k posunu 

od paternalistického modelu ve zdravotnictví směrem k partnerství, v diskuzi o povinném 

očkování, jak je prezentována v médiích, převažuje spíše paternalismus nad partnerstvím.  

Reprezentace povinného očkování v českých médiích tedy neodpovídá Höschlově (2014) 

popisu proměn vztahu lékaře a pacienta a jeho tvrzení, že v současnosti se klade větší důraz 

na práva pacientů, zásady veřejného zdraví jsou střídány zásadami individuálního zdraví, ani 

tvrzení, že se nyní obecně pacientům dostává větší autonomie, kdežto lékařům menší. Vztah 
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mezi pacientem a lékařem v médiích vyrovnaně nepůsobí, média těmto dvěma stranám 

rovnocenně prostoru nedávají.  

Druhým tématem, kterým se tato práce zabývala, byl kontext rizik v diskuzi o povinném 

očkování. Výsledky této kvantitativní obsahové analýzy souhlasí s postojem Becka (2004), 

který tvrdí, že ústředním tématem současné společnosti se stávají rizika. Tato analýza 

zjistila, že ve většině textů je určité riziko vyjádřeno.  

Podle Becka (2004) zároveň v moderní epoše dochází k pluralizaci civilizačních rizik, 

k nadprodukci rizik, která se zčásti relativizují, doplňují, mění své pořadí. Každá 

zainteresovaná strana se pokouší obhájit tím, že podává určité definice rizik. Proto bylo 

součástí analýzy zkoumání konkrétních vybraných rizik. Do protikladu zde byla postavena 

rizika očkování, ve smyslu hrozby nežádoucích účinků a komplikací očkování pro 

jednotlivce, a rizika neočkování, v tomto kontextu hovoříme o epidemiích a hrozbě 

onemocnění. Tato dvě hlavní rizika byla doplněna ještě rizikem trestu za neočkování 

a rizikem nedostatku vakcín. Z výsledků analýzy vyplývá, že povinné očkování je častěji 

komunikováno v kontextu rizik očkování než rizik neočkování. Téma povinného očkování 

je častěji v médiích prezentováno v perspektivě určité hrozby pro jedince než hrozby pro 

společnost. 

Pokud tedy, jak tvrdí Boniolo (2016), na jedné straně můžeme vidět jedince, který může 

být svobodný ohledně rozhodnutí své dítě očkovat či neočkovat, a na druhé straně 

existuje stát, který může tvrdit, že očkování dítěte musí být povinné, jelikož by mohlo 

zabránit ohrožení zdraví a vytvoření kolektivního rizika, z této analýzy vyplývá, že 

z hlediska rizik média povinné očkování prezentují spíše jako záležitost jedince.  

Tato analýza byla, pokud je autorce známo, první svého druhu v České republice. Nebyl 

nalezen ani podobný výzkum ve světě. Veřejná debata o povinném očkování je ale 

v prostředí České republiky velmi živá, a proto stojí za to i nadále ji zkoumat. Pro 

budoucí výzkum by bylo zajímavé vysledovat vývoj prezentace povinného očkování 

v médiích za posledních několik dekád a sledovat, zda se skutečně debata posouvá od 

paternalismu více k partnerství. Podobný vývoj by bylo zajímavé sledovat i z hlediska 

rizik a analyzovat, jestli bylo téma povinného očkování v  médiích vždy prezentováno 

z perspektivy rizika pro jedince či společnost. 
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Summary 
 

This thesis aimed to analyse media texts on mandatory vaccination in the first half of 2017 

in selected media, and to find out how the media construct the role of medicine in social 

debate on mandatory vaccination. The partial task was to answer the question of how the 

paternalistic and partner models of medicine are applied in the media on mandatory 

vaccination, and how is this issue communicated in the context of risks. 

In total, a sample of 618 sequences about mandatory vaccination from 15 different media, 

including televisions, radios, dailies, news websites and magazines, were analysed. 

The quantitative content analysis of sequences was used for this purpose. 

Although there has been a shift across the world from the paternalistic model of healthcare 

towards partnership, in the discussion of mandatory vaccination, as it is presented in the 

media, there is more paternalism over partnership. Representatives of healthcare institutions 

and physicians most often speak on the topic of mandatory vaccination (after the media 

themselves). The media therefore most often give healthcare professionals the opportunity 

to comment on this subject, giving them the authority. Those who are involved in this subject 

– parents mostly – are given less space for expression. Members of the public – opponents 

of mandatory vaccination – are given a comparable space to express themselves as parents 

are. Both types of speakers are given a very limited space within the media. Parents are more 

often passive actors than active speakers in the presentation of mandatory vaccination. 

The Czech media does not give the opponents of mandatory vaccination, hence the 

alternative, overall much scope. 

While physicians most often interpret, representatives of healthcare institutions are more 

likely to inform about mandatory vaccination. In the media, the roles like counselling, 

persuasion, or warning were represented very rarely. Paternalism is therefore present in the 

choice of speakers, but less so in their speech acts. Sequence analysis also revealed that both 

physicians and representatives of healthcare institutions are neutral in the context 

of mandatory vaccination. However, if they take a stand on this topic, it is more often 

positive. The idea of doctors and representatives of healthcare institutions as advocates of 

mandatory vaccination is not entirely correct. Of the total number, however, these two types 

of speakers express positively the most often. 
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The second topic of this thesis is the context of risks in the discussion on mandatory 

vaccination. The results of this quantitative content analysis are consistent with the stance 

of Beck (2004), who claims that risks are becoming the central theme of today's society. This 

analysis found out that in most texts a certain risk is expressed. In contrast, there were risks 

of vaccination, in terms of the threat of undesirable effects and complications of vaccination 

for individuals, and the risks of non-vaccination, in this context we are talking about 

epidemics and the threat of disease. The results show that mandatory vaccination is more 

commonly communicated in the context of the risk of vaccination than the risk of non-

vaccination. This topic is more often presented in the media in the perspective of a threat to 

individuals than threat to society. 
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Příloha č. 2: Kódovací instrukce (text) 

 

Kódovací instrukce 
Položky zapisujeme do excelové tabulky, která bude poté importována do programu SPSS. 

Sledujeme 8 proměnných v 8 sloupcích tabulky 

 

1) Datum 

 U výstupu zapisujeme datum, kdy byl text publikován, uveřejněn, 

odvysílán.  

 Proměnná slouží k identifikaci sekvence. 

 Datum je vypsáno v podobě DD.MM.RRRR. 

 

2) Médium 

 Zaznamenáváme, ve kterém médiu byl text publikován, odvysílán.  

 Proměnná slouží k identifikaci sekvence.  

 Sledováno je 15 médií. Číslovaná jsou následovně: 

1. Mladá fronta Dnes 

2. Právo 

3. Lidové noviny 

4. Rádio Impuls 

5. ČRo Radiožurnál 

6. Frekvence 1 

7. Nova 

8. ČT1 

9. Prima 

10. Novinky.cz 

11. iDNES.cz 

12. Aktuálně.cz 

13. Maminka 

14. Betynka 

15. Miminko 

 

3) Číslo sekvence 

 Proměnná označuje pořadí sekvence v rámci jednoho média a slouží 

k identifikaci sekvence.  

 V rámci jednoho média může být x sekvencí vztahujících se 

k povinnému očkování.  

 

4) Aktér 

 V rámci jedné sekvence určujeme aktéra.  

 U textových výstupů je sekvence vymezena dle aktéra.  

 U televize a rozhlasu určujeme v sekvenci mluvčího hlavního aktéra, 

tedy toho, kterému je dán v sekvenci mluvčího největší prostor.  
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 Identifikujeme aktéra ze 14 možných: 

1. Lékaři 

2. Jiní zdravotníci (např. sestřičky) 

3. Zdravotnické instituce (např. SÚKL, nemocnice, 

Ministerstvo zdravotnictví ČR) 

4. Představitel zdravotnické instituce (např. ministr 

zdravotnictví, tiskový mluvčí) 

5. Členové angažované veřejnosti (aktivisté, odpůrci) 

6. Děti 

7. Rodiče 

8. Jiní lidé-neexperti (např. nemocní lidé, pacienti) 

9. Nezdravotnické státní instituce (např. soudy) 

10. Politici 

11. Politická uskupení (např. politické strany, politická hnutí) 

12. Stát/národ (např. Italové, Německo, Česká republika) 

13. Vzdělávací instituce (např. školky, školy) 

14. Jiný (např. očkování, vakcína, jakýkoli jiní, zde nezmínění, 

aktéři) 

 

5) Mluvčí 

 Mluvčí značí pouze toho, komu je dáno slovo, jeho řeč je uvedena 

uvozovkami u textových výstupů. Pokud je v textovém výstupu 

parafrázován někdo médiem, jedná se o aktéra, nikoli mluvčího, 

a mluvčím je v takovém případě médium. 

 V televizních a rozhlasových příspěvcích je mluvčím osoba, které je 

dáno slovo přímo. 

 Rozlišujeme 14 mluvčích: 

1. Médium/moderátor/redaktor/novinář 

2. Lékař 

3. Jiný zdravotník (např. sestřička) 

4. Představitel zdravotnické instituce (např. ministr 

zdravotnictví, tiskový mluvčí) 

Pozn.: Může se jednat o lékaře, ale pokud hovoří za instituci, 

je označen jako představitel zdravotnické instituce 

(např. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., je 

náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní péči). 

5. Představitel nezdravotnické státní instituce (např. jiní 

ministři) 

6. Politik 

7. Politické uskupení 

8. Člen angažované veřejnosti (aktivista, odpůrce) 

9. Dítě 

10. Rodič 

11. Jiný člověk-neexpert (např. pacient, nemocný) 

12. Představitel vzdělávací instituce (např. ředitel školy) 
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13. Právník 

14. Jiný 

 

6) Postoj mluvčího 

 U postoje mluvčího kódujeme jeho postoj, nikoli postoj, o kterém 

hovoří, tedy postoj aktéra. Tzn. i v případě, že bude celkové vyznění 

sekvence negativní, ale tento postoj bude aktérův, nebude takový 

příspěvek automaticky označen jako negativní. 

1. Pozitivní 

o Mluvčí vyjadřuje svůj souhlas s povinným 

očkováním. 

o Mluvčí poukazuje na prospěšnost povinného 

očkování. 

o Mluvčí uvádí sníženou proočkovanost jako 

příčinu epidemií. 

o Mluvčí klade důraz na vážné důsledky nemocí, 

proti kterým je povinné se očkovat, uvádí 

historickou analogii na úmrtnost před 

zavedením očkování. 

2. Neutrální 

o Neobsahuje vyjádření postoje. 

3. Negativní 

o Mluvčí vyjadřuje svůj nesouhlas s povinným 

očkováním. 

o Mluvčí zdůrazňuje vážné komplikace 

povinného očkování, klade důraz na poškození 

zdraví očkováním. 

o Mluvčí pochybuje o užitku povinného 

očkování. 

4. Ambivalentní 

o Zdůrazněny pozitivní i negativní aspekty 

povinného očkování. 

5. Nelze určit 

 

7) Role mluvčího 

 Proměnná zkoumá, co mluvčí svým vyjádřením koná. 

 Vybíráme z 8 možností: 

1. Informuje 

o Neutrální oznámení stavu věcí. 

2. Radí/doporučuje 

o Poskytnutí rady či doporučení. 

3. Vysvětluje/interpretuje 

o Nabídnutí určitého výkladu či vysvětlení, 

objasnění události. 

4. Upozorňuje/varuje 
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o Informování o hrozbě či nebezpečí a jejich 

zdůraznění. 

5. Přesvědčuje 

o Je přítomna persvaze, navádění, přemlouvání.  

o Vědomý, úmyslný pokus jedince o změnu 

chování, postojů či přesvědčení. 

6. Uklidňuje 

o Poskytuje uklidnění, útěchu, konejší. 

7. Jiná 

o Jiné, zde nezmíněné role. 

8. Nelze aplikovat 

o Není mluvčí. 

 

8) Rizika a hrozby 

 Proměnná měří přítomnost rizika v kontextu povinného očkování.  

 Riziko může být přítomno explicitně i implicitně – v sekvenci může 

mluvčí jen reagovat na předchozí sekvenci, kde riziko zmíněno bylo. 

1. Riziko neočkování  

o Vyskytuje se riziko onemocnění, epidemie. 

2. Riziko očkování  

o Obsahuje riziko komplikací po očkování, 

nežádoucích účinků. 

3. Riziko nedostatku vakcíny 

o Je řešeno riziko výpadku vakcín, omezení jejich 

dovozu. 

4. Riziko trestu za neočkování  

o Trest za porušení zákona. 

5. Jiné 

o Jiná, zde nezmíněná rizika. 

6. Kombinace 

o Kombinace více rizik v rámci jedné sekvence, 

např. onemocnění a vedlejších účinků po 

očkování. 

7. Nevyskytuje se 

 

 


