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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.  
• 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) 
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 

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 
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