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Anotácia 

 

V mojej práci ma zaujíma mediálna reprezentácia autizmu a ľudí s poruchami autistického 

spektra v siedmych českých celoštátnych denníkoch. Vlastnej analýze predchádza 

teoretická časť, v ktorej popisujem, čo si pod pojmom mediálna reprezentácia 

predstavujem. S týmto pojmom sa totiž viaže nepravdivá predstava, že médiá len pasívne 

preberajú niečo, čo je dané. Pritom v skutočnosti aktívne pomáhajú vytvárať obraz 

autizmu. Očami viacerých zahraničných autorov tiež popisujem, ako sú ľudia s 

postihnutím v médiách reprezentovaní a napokon aký obraz zvyknú médiá vytvárať o 

autizme samotnom a o ľuďoch s poruchami autistického spektra. Detailne popisujem 

výskumy mediálnej reprezentácie autizmu v Austrálii, Spojených štátoch, Spojenom 

kráľovstve a Číne. Tieto boli inšpiráciou pri vlastnej práci zaoberajúcej sa českým 

mediálnym prostredím. Venujem sa v nej tomu, aké aspekty autizmu sa zvyknú zmieňovať, 

či a ako sa debatuje o možných príčinách a riešeniach autizmu, aké sú spôsoby jeho 

zobrazovania a v súvislosti s akými rámcami, témami a aktérmi sa o ňom dozvedáme. 

Skúmam aj premeny reprezentácie autizmu v čase, a to v rokoch 2006 až 2016. S ohľadom 

na tieto výskumné otázky podrobujem obsahovej analýze 539 textov a výsledky ilustrujem 

aj pomocou grafov a tabuliek. V záverečných častiach práce popisujem limity môjho 

výskumu a navrhujem, z akej ďalšej perspektívy by bolo zaujímavé danú problematiku 

prebádať.  

 

Annotation 

 

In this thesis, I focus on the representations of autism and people with autism spectrum 

disorder in seven Czech national daily newspapers. Before I proceed to my own analysis, I 

deal with the definition of the term ʻmedia representationʼ. There exists an incorrect idea 

about this term which suggests that media only passively present something that is already 

given. But in fact, media actively help to shape the notion of autism. Based on foreign 

literature I describe how media represent people with disabilities, as well as how media 

portray autism and people with autism spectrum disorder. Research focusing on media 

representation of autism in Australia, United States, United Kingdom and China is 

described in detail. These works inspired me and served as the basis of my own research 



 

 

aiming at Czech media. In my research, I study which aspects of autism are usually 

mentioned, if and how media write about causes and solutions of autism, what are the 

different modes of representation and in connection with which frames, themes and 

sources we usually come to learn about autism. I also explore the changes of representation 

between years 2006 to 2016. With regard to these research questions I analyze the content 

of 539 newspaper articles. Furthermore, I illustrate my results with graphs and tables. In 

the final pages of my thesis I describe the limits of my research and I suggest a  perspective 

from which it would be interesting to study this issue further. 
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1. Úvod 
 

Podľa štatistík sa za posledné roky počet ľudí s poruchou autistického spektra
1
 zvyšuje. 

Dôvodom tohto javu môže byť skutočný prírastok, spresnenie diagnostických metód, 

premena konceptualizácie pojmu v psychiatrickom prostredí (Baird, Cass & Slonims, 

2003) či súhra viacerých týchto faktorov. Nezávisle na tom, ktoré z týchto faktorov 

vzostup porúch autistického spektra skutočne vysvetľujú, je isté, že autizmus sa čím ďalej 

tým viac dostáva nielen do povedomia lekárov, ale aj do povedomia verejnosti a médií 

(Baird, Cass & Slonims, 2003). Médiá si autizmus všímajú vo filmovom priemysle, 

napríklad v dielach Rain Man (1988) a Mozart and the Whale (2005). Tiež v knihách, 

medzi ktoré patrí aj Simple Simon (1996) a Al Capone Does My Shirts 2004
2
. Autizmus je 

ale aj témou, ktorá sa čím ďalej tým častejšie objavuje aj v tlači. To, že sa poruchám 

autistického spektra (skrátene PAS) dostáva značná pozornosť odborníkov, verejnosti aj 

médií, môže byť spôsobené chytľavými príbehmi o geniálnych autistoch, kontroverziou 

okolo MMR vakcíny alebo aj senzačnými správami o liekoch na autizmus (Baird, Cass & 

Slonims, 2003). Môžeme skonštatovať, že autizmus sa paradoxne dostal na výslnie i vďaka 

informáciám, ktoré ho reprezentujú nepravdivo (súvislosť medzi MMR
3
 vakcínou a 

autizmom nebola nikdy preukázaná a autizmus sa nedá vyliečiť) alebo nepresne 

(nezvyčajne vyčnievajúce schopnosti v oblasti hudby, matematiky, memorovania atď. má 

„len“ 10 %
4
 ľudí s autizmom).  

 

Písať diplomovú prácu o mediálnej reprezentácii autizmu som si vybrala nielen preto, že 

autizmus je témou veľmi aktuálnou a venuje sa jej v súčasnosti v médiách značný priestor. 

Ďalším dôvodom je moja osobná skúsenosť z asistovania ľuďom s autizmom, pri ktorej sa 

ukázalo, že autizmus je veľmi rozmanitá porucha. Zaujímalo ma, ako si médiá poradia s 

pestrým a rôznorodým fenoménom autizmu. V anglicky hovoriacom svete je obľúbený 

citát amerického profesora s autizmom, Stephena Shora. Znie veľmi jednoducho: „Ak 

poznáš jedného človeka s autizmom, poznáš jedného človeka s autizmom.“ Toto tvrdenie 

sa medzi ľuďmi s autizmom stalo veľmi obľúbené, pretože zdôrazňuje nielen to, že 

                                                           
1
 V tejto práci používam slovo autizmus a slovné spojenie poruchy autistického spektra synonymne. 

2
 Kurzívu používam v tejto práci v dvoch prípadoch: 

a) pre slová v inom jazyku ako je slovenčina 

b) pre slová, ktoré chcem zdôrazniť. 
3
 Skratka z anglického measles - mumps - rubella, čiže osýpky - príušnice - ružienka. 

4
 (Treffert, 2009) 
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porucha autistického spektra je veľmi pestrá a každého sa dotkne trochu iným spôsobom, 

ale aj to, že každý človek s autizmom je jedinečná a komplexná ľudská bytosť a nie 

chodiaca diagnóza. Ďalšou motiváciou k napísaniu tejto práce je i moja zvedavosť 

ohľadom toho, ako sa píše o niečom, čo je stále neprebádanou záhadou, keďže do dnešnej 

doby pokračuje debata o príčinách autizmu aj o možných terapeutických postupoch.  

 

V mojej práci predstavujem výskumy zaoberajúce sa mediálnou reprezentáciou autizmu v 

Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve, Austrálii a Číne a následne prechádzam k 

vlastnej analýze mediálnej reprezentácie autizmu v siedmych českých celoštátnych 

denníkoch. 

 

 Postupujem pritom v súlade s mojimi tézami magisterskej diplomovej práce. Vyskytlo sa 

len zopár zmien, ktoré na tomto mieste odôvodním. Vypustila som jednu z pôvodne 

zamýšľaných výskumných otázok, jej zámerom bolo zistiť, či sú články rámcované 

negatívne alebo pozitívne. Ukázalo sa ale, že toto ohodnotenie by bolo veľmi subjektívne. 

Ilustrovať sa to dá na príklade textov o charitatívnej pomoci ľuďom s autizmom. Zatiaľ čo 

niektorí autori skúmajúci mediálnu reprezentáciu ľudí s postihnutím takéto články 

považujú za pozitívny znak záujmu ostatných (Jones a Harwood, 2009), podľa iných 

autorov prispievajú tieto texty k stigmatizácii ľudí s postihnutím, pretože ich ukazujú ako 

pasívne osoby odkázané na dobročinnosť (Jones & Eayrs, 1996). Ďalej som narozdiel od 

predložených téz pri zodpovedaní výskumnej otázky o témach, v súvislosti s ktorými sa o 

autizme najčastejšie píše, pracovala napokon len s jednou kategorizáciou, a to preto, že sa 

mi zdala pre aplikáciu na české mediálne prostredie vhodnejšia. Výskumné otázky 

zaoberajúce sa slovami, s ktorými je autizmus spojovaný, infantilizáciou autizmu a 

zobrazovaním netypických a mimoriadne nadaných ľudí s PAS sú v práci všetky prítomné 

v rámci širších kategórií nazvaných spôsoby zobrazovania. Tými je medziiným práve aj 

kategória bremeno autizmu, ktorá si všíma negatívny jazyk spojovaný s PAS či kategória 

senzacionalizácia, miskoncepcia a zneužitie nálepky, ktorá si všíma napríklad práve i to, či 

sú ľudia s PAS infantilizovaní a zobrazovaní ako dospelé deti, a tiež to, či médiá 

nepravdivo uvádzajú, že savantizmus
5
 je obvyklým sprievodným znakom autizmu. 

                                                           
5
 Vo francúzštine označuje slovo savant vedca, mudrca, učenca. V súvislosti s autizmom používa angličtina 

označenia autistic savant a savantism. Tie označujú z rady vybočujúce vynikajúce schopnosti, ktorými môžu 

v niektorých prípadoch ľudia s PAS oplývať. V slovenčine by sme tento jav mohli pomenovať ako 

savantizmus a osobu, u ktorej o ňom možno hovoriť, by sme mohli nazvať savantom.  
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Základom mojej vlastnej práce ostávajú tie výskumy, ktoré som v tézach popísala. Všetky 

dodatky, ktoré vznikli po analýze skúšobnej vzorky päťdesiatich článkov, sú popísané v 

kapitole Vlastná práca. Čo sa týka štruktúry práce, prepojila som existujúce zahraničné 

výskumy mediálnej reprezentácie autizmu s existujúcou teoretickou literatúrou k téme. 

Ešte predtým, ako prechádzam k mediálnej reprezentácii autizmu a ľudí s PAS, popisujem 

mediálnu reprezentáciu ľudí s postihnutím všeobecne, pretože medzi obomi typmi 

reprezentácie nachádzam paralely. V začiatku práce som pridala i popis autizmu 

samotného, tak ako ho vysvetľuje diagnostický manuál. Cieľom mojej práce nie je popísať 

autizmus samotný, ale jeho mediálnu reprezentáciu, avšak pre lepšie pochopenie mojej 

práce sa mi zdalo nutné poskytnúť aspoň stručné pozadie k tejto vývojovej poruche. 
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2. Porucha autistického spektra 

 

Moja práca nie je zameraná na autizmus ako taký, ale na jeho reprezentáciu v českých 

celoštátnych denníkoch. Ničmenej ešte predtým, ako sa budem venovať mediálnej 

reprezentácii autizmu, sa mi zdá kvôli uvedeniu do tématiky a kvôli pochopeniu súvislostí 

dôležité vysvetliť aspoň stručne, čo si pod pojmom porucha autistického spektra na základe 

poznatkov z medicíny predstavujeme.  

 

Porucha autistického spektra sa vyskytuje približne u 1 % populácie (Raboch a kol., 2015). 

V čase odovzdávania mojej diplomovej práce je veľkosť ľudskej populácie odhadovaná na 

vyše 7,6 miliárd ľudí (Current World Population [online], cit. 8.5.2018), z čoho vyplýva, 

že na Zemi žije v súčasnej dobe približne sedemdesiatšesť miliónov ľudí s poruchami 

autistického spektra. Napriek tomu, že sú PAS rozšírené, počiatky diagnostikovania 

spadajú až do štyridsiatych rokov minulého storočia. Autizmus (resp. včasný detský 

autizmus) bol prvýkrát diagnostikovaný Donaldovi Greyovi Triplettovi - vtedy ešte 

chlapcovi, z ktorého dnes už je osemdesiatštyriročný pán (Donald Grey Triplett: The first 

boy diagnosed as autistic [online], cit. 8.5.2018). Diagnostikoval mu ho psychiater Leo 

Kanner a v roku 1943 napísal prelomové dielo s názvom Autistic Disturbances of Affective 

Contact (v preklade Autistické poruchy afektívneho kontaktu). Predtým, ako sa vedomosti 

o autizme stali v lekárskej komunite rozšírenými (minimálne v Severnej Amerike a 

Európe), mohla táto porucha byť zamenená s inými diagnózami (napr. s mentálnou 

retardáciou či schizofréniou) a pre chybné či nedostatočné diagnostické nástroje nebolo 

ľuďom s PAS poskytnuté náležité odborné poradenstvo a terapia. 

 

Poruchy autistického spektra radíme medzi neurovývojové poruchy, pre ktoré je typické, 

že sa prejavia už v ranom veku, často ešte pred nástupom do školy (Raboch a kol., 2015). 

Medzi neurovývojové poruchy patria okrem poruchy autistického spektra napríklad aj 

poruchy komunikácie, vývojová porucha intelektu, špecifická porucha učenia či ADHD
6
. 

                                                           
6
 Skratka z anglického Attention Deficit Hyperactivity Disorder, v preklade porucha pozornosti s hyperaktivitou. 

https://www.citacepro.com/dokument/rZM90jIBIRDdRxcf
https://www.citacepro.com/dokument/rZM90jIBIRDdRxcf
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U neurovývojových porúch sa často stáva, že sa vyskytujú spolu. Konkrétne pri poruche 

autistického spektra sa môže pridružiť napríklad porucha reči či porucha intelektu (Raboch 

a kol., 2015). Autizmus ale môže byť spojený aj s depresiou, epilepsiou, poruchami spánku 

a ďalšími diagnózami. Platí, že „mnoho jedincov s PAS má nejaké psychiatrické príznaky, 

ktoré nie sú súčasťou diagnostických kritérií tejto poruchy (asi 70 % jedincov s PAS má 

jednu komorbídnu duševnú poruchu a 40 % môže mať dve a viac komorbídnych 

duševných porúch)“ (Raboch a kol., 2015, 60). 

 

Porucha autistického spektra sprevádza jedinca po celý jeho život. Ako už bolo povedané 

vyššie, nie je možné ju vyliečiť, ale „vhodné intervencie, kompenzácie a podpora môžu 

obtiaže v niektorých oblastiach maskovať“ (Raboch a kol., 2015, 54 - 55). Závažnosť 

prejavov je veľmi rôzna, ako napovedá samotné slovo spektrum v názve poruchy. PAS v 

sebe totiž zahŕňa rôznorodé poruchy ako detský autizmus, vysokofunkčný autizmus či 

Aspergerov syndróm a iné. Aj keď sa prejavy poruchy od seba odlišujú a pojem samotný 

pokrýva široké spektrum, v jeho základe ostáva stála skupina znakov. Pod slovom 

autizmus si ľudia zvyknú predstaviť samotárskeho podivína, k nespoločenskému správaniu 

odkazuje už i názov poruchy, keďže v gréčtine znamená autos sám. Lenže je dôležité si 

uvedomiť, že deficity v sociálnej oblasti samotné na diagnostikovanie autizmu nestačia. O 

autizme hovoríme vtedy, keď sú deficity v sociálnej komunikácii a reciprocite 

doprevádzané obmedzeným, repetitívnym a stereotypným správaním sa, fixovanými 

záujmami či hypo- a hyperreaktivitou na zmyslové vnemy (Raboch a kol., 2015). 

 

Porucha autistického spektra je štyrikrát častejšie diagnostikovaná u mužov ako u žien. 

Prejavuje sa už v ranom veku, typicky v druhom roku života dieťaťa. Rodičia môžu 

postrehnúť oneskorený vývoj reči a nezáujem dieťaťa zdieľať emócie s ostatnými či 

neobvyklé použitie hračiek a stereotypnú hru s nimi. Možné je ale aj to, že sa dieťa 

vyvíjalo bez zvláštností v správaní a až potom došlo k regresii - dieťa postupne prestáva 

komunikovať s rodičmi, stráca záujem o očný kontakt a podobne (Baird, Cass & Slonims, 

2003 a Raboch a kol., 2015). V puberte a v dospelosti sa príznaky PAS zvyknú zlepšiť, 

pretože sa ich ľudia s PAS naučia maskovať. Je možné naučiť sa, ako sa v niektorých 

situáciách správať, napríklad ako sa jazdí MHD, ako je potrebné správať sa v supermarkete 

či v kine. Ale stále si musíme uvedomiť, že toto správanie je naučené namáhavým 

procesom a nie je pre ľudí s PAS intuitívne (Raboch a kol., 2015).  
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Príčiny autizmu sú stále predmetom diskusie. Často sa hovorí o genetickej príčine, ale 

spomenú sa aj enviromentálne či iné príčiny, napríklad vyšší vek rodičov alebo nízka 

pôrodná váha dieťaťa (Baird, Cass & Slonims, 2003 a Raboch a kol., 2015). Prepojenie 

medzi autizmom a MMR vakcínou, ktorým sa zaoberala tzv. Wakefield study z roku 1998 

nebolo potvrdené a jeden z autorov štúdie bol obvinený z podvodu a zdiskreditovaný. V 

roku 2004 vyšiel totiž v The Sunday Times na povrch konflikt záujmov, na základe ktorého 

bol Andrew Wakefield, spomínaný spoluautor štúdie, obvinený zo zavádzania a 

nečestnosti: „Vyšetrovanie odhalilo, že keď varoval rodičov, aby sa vyhli MMR vakcíne, a 

keď publikoval výskum navrhujúci súvislosť s autizmom, nezverejnil fakt, že bol 

financovaný právnymi zástupcami hľadajúcimi dôkazy, ktoré by mohli použiť proti 

výrobcom vakcíny,“ (Deer, B. 2004 [online], cit. 8.5.2018). 
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3. Médiá, reprezentácia a sociálny konštruktivizmus 

 

V tejto kapitole sa presuniem k mediálnej reprezentácii. Hneď na začiatku by som chcela 

vysvetliť, prečo je podľa môjho názoru dôležité analyzovať, ako je problematika autizmu 

či akákoľvek iná problematika reprezentovaná. Vysvetlenie sa ukáže, keď sa zamyslíme 

nad tým, čo si pod slovom reprezentácia máme vlastne predstaviť. V latinčine znamená 

slovo repraesentare niečo sprítomniť respektíve postaviť pred oči
7
. Kľúčové je položiť si 

otázku, čo je toto záhadné niečo, ktoré nám médiá stavajú pred oči. Slovo na prvé počutie 

zvádza k predstave, že existuje nejaký ucelený náhľad na problematiku a médiá tento 

náhľad len pasívne odzrkadľujú. Že re-prezentujú, sprítomňujú niečo dané. Toto myslenie 

by ale nebolo správne.  

 

V skutočnosti totiž nie sú médiá pasívnym zrkadlom, naopak, pomáhajú tvoriť naše 

predstavy o autizme. Médiá teda nesprítomňujú to, čo už je dané, ale to, čoho sú sami 

spolutvorcami. Reprezentácia a konštrukcia idú ruka v ruke. Slovami Sandry Jones a 

Valerie Harwood: „reprezentácie autizmu nereprezentujú autizmus per se. Presnejšie 

povedané, čo reprezentácie autizmu robia, je, že systematicky formujú určité predstavy o 

„autizme““ (Jones  &  Harwood,  2009, 6). Už Foucault vo svojej knihe Archeológia 

vedenia napísal, že popis diskurzívnej udalosti nás nakoniec zavedie k úplne odlišnej 

otázke, totiž ako je možné, že sa na určitom mieste uvádza práve toto tvrdenie a nie nejaké 

iné tvrdenie (Foucault, 2002). V mojej diplomovej práci sa ale zastavím skôr ako Foucault, 

pretože mi nejde o analýzu diskurzu. Mojou úlohou bude ukázať, aké sú konkrétne 

výpovede o autizme, a nie prečo sú práve takéto. Ničmenej stále je dôležité mať na pamäti 

vyššie popísané fungovanie mediálnej reprezentácie. Pretože pýtať sa na to, aké sú 

výpovede o autizme, je základom k zamysleniu sa nad spomínaným foucaultovským 

problémom.  

 

V nasledujúcich podkapitolách popíšem najprv teoretický prístup k mediálnej reprezentácii 

ľudí s postihnutím všeobecne a následne prejdem k teoretickým poznatkom o mediálnej 

reprezentácii autizmu samotného. 

 

                                                           
7
 Preložené podľa Latinsko-slovenského slovníku (1929) Alojza Wženteka. 
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3.1 Mediálna reprezentácia ľudí s postihnutím 

 

Médiá hrajú dôležitú rolu v tom, aké predstavy a postoje si ľudia vytvárajú voči 

najrôznejším druhom postihnutia: „Televízia, film, súčasné periodiká a iné masmédiá sú 

súčasťou našich každodenných životov. Postoje k rôznym záležitostiam môžu byť týmito 

médiami ovplyvnené, v neposlednom rade i postoje k postihnutiu,“ (Elliott & Byrd, 1982, 

348). Táto rola je ešte výraznejšia vo chvíli, kedy sme sa s človekom s určitým postihnutím 

osobne nikdy nestretli: „Čo sa týka fyzického a mentálneho postihnutia, ľudia boli oddávna 

zvedaví a svoju túžbu po informáciách hasili pomocou rôznych masmédií a 

spravodajských kanálov … tieto reprezentácie pomáhajú spoločnosti odhaliť a 

interpretovať neznámo,“ (Holton, Farrell & Fudge, 2014, 191). Dôležité je ale uvedomiť si, 

že naša predstava o postihnutí sa v takýchto prípadoch zakladá len na informáciách z 

druhej ruky.  

 

Elliott a Byrd sa zaoberajú vo svojej práci tým, ako je postihnutie zobrazované a aký efekt 

má toto zobrazovanie na naše postoje k nemu. Upozorňujú na to, že sila médií je obzvlášť 

výrazná v našej dobe, v ktorej sa veľmi spoliehame na informácie z masmédií. 

Zaujímavým postrehom týchto autorov je, že stereotypné zobrazenie postihnutia v 

masmédiách bolo vymodelované podľa hmoty, ktorú ponúkla klasická a moderná 

literatúra: „Literatúra je už dlhé roky baštou dezinformácií o ľuďoch s postihnutím hlavne 

preto, že postihnutie sa veľmi často používa ako symbol alebo vtelenie psychologického 

vhľadu do literárnych charakterizácií,“ (Elliott & Byrd, 1982, 349).  Literárne postavy s 

postihnutím sú podľa nich často spájané so zlom, dôkazy čoho nachádzame už v antickej 

mytológii. Autori ale upozorňujú aj na to, že i keď sa literárna postava s nejakým 

postihnutím prezentuje ako dobrá, čistá duša (napríklad Quasimodo), stále je tu prepojenie 

medzi postihnutím a psychikou človeka. Stále je tu predpoklad, že postihnutie má zásadný 

vplyv na charakter človeka. Možno práve tento predpoklad vedie ľudí k stotožňovaniu 

osoby s jej postihnutím - hovorí sa autista, vozičkár, slepec, schizofrenik a podobne.  

 

Wall sa domnieval, že médiá zdôrazňujú atypické až bizarné aspekty postihnutia a ľudí s 

mentálnymi poruchami vykresľujú ako nebezpečných (Wall, 1978). Keď sú ľudia s 

mentálnymi poruchami zobrazovaní ako hrozba, má to ďalekosiahle dôsledky. Wall 

upozornil jednak na to, že pacienti žijúci v inštitúciách, napr. v psychiatrických ústavoch, 
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často pozerajú televíziu a takáto spätná väzba zo strany komunity na nich samozrejme 

dolieha veľmi negatívne. Okrem toho Wall poukázal na fakt, že ak budú médiá o ľuďoch s 

mentálnym postihnutím referovať ako o hrozbe pre spoločnosť, komunity nebudú ochotné 

tolerovať takýchto jedincov medzi sebou a priklonia sa skôr k inštitucionálnemu riešeniu - 

jedinec s mentálnou poruchou tak nedostane podporu a pomoc vo svojom domáckom 

prostredí, namiesto toho sa bude preferovať inštitucionálne riešenie jeho situácie. Bude sa 

uprednostňovať, ak bude takpovediac pod kontrolou. 

 

Okrem hrozby bývajú ľudia s postihnutím vyobrazení ako obete, ktoré sú závislé na našej 

podpore a pomoci štátu. Podobne ako Elliott a Byrd, i Jones a Eayrs si všimli, že médiá 

môžu s dobrým úmyslom napáchať veľa škody. Pri prvom prečítaní textu, kde sa píše o 

benefícii a o vyzbieraní tučnej sumy peňazí pre ľudí s určitým postihnutím, máme pocit, že 

ide o pozitívnu správu: morálne silná hrdinská komunita pomáha tým, ktorí to potrebujú. 

Jones a Eayrs to tak však nevidia. Cieľom ich výskumu je presný opak, chcú „zvýšiť počet 

článkov, ktoré ukazujú ľudí s poruchami učenia ako aktívnych, pozitívnych členov 

lokálnych komunít a znížiť počet článkov, ktoré reportujú o charitatívnych akciách alebo 

iných „špeciálnych“ aktivitách“ (Jones & Eayrs, 1996, 77). Autori kritizovali, že v 

lokálnych novinách zvyknú byť ľudia s postihnutím vykreslení ako pasívni a že sa im v 

článkoch nedáva takmer žiadny priestor na vlastný názor. To je podľa nich potrebné 

zmeniť a tiež je potrebné vyhnúť sa tomu typu správ, kde „jeden človek bez postihnutia 

podáva tučný šek druhému človeku bez postihnutia“ (Jones & Eayrs, 1996, 77). 

 

Že je potrebné zmeniť spôsob, akým médiá o postihnutí referujú, si myslí aj Tanya 

Titchkosky. Postihnutie je vnímané ako limit, ako negácia. A človek s postihnutím je 

potom vykresľovaný ako niekto, komu čosi podstatné chýba (Titchkosky, 2005).  

 

3.2 Mediálna reprezentácia ľudí s autizmom 

 

V priebehu rokov pribúdajú informácie a výskumy o autizme a spolu s tým sa zvyšuje aj 

priestor, ktorý je autizmu venovaný v médiách (McKeever, 2013; Huws & Jones, 2011). 

To, že článkov o autizme pribúda, ale nutne nemusí znamenať, že tieto články reprezentujú 

autizmus vyvážene a s úctou voči osobám s PAS: „Akademici zaznamenali nárast v 
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spravodajskom pokrytí a v masmediálnom diskurze obklopujúcom autizmus a s ním 

spojené záležitosti mentálneho zdravia, ale diskutovali o tom, že súčasné zobrazovanie 

môže spôsobiť viac škody ako úžitku…“ (Holton, Farrell & Fudge, 2014, 191). 

Komplexnosť príznakov a odlišnosť jednotlivých typov autizmu vyžaduje vyvážené 

informovanie, inak sa dočkáme plochého zobrazenia, v ktorom bude autizmus redukovaný 

len na zopár zo svojich mnohých aspektov. Zatiaľ čo človek s ľahšou formou 

Aspergerovho syndrómu môže žiť samostatne a nájsť si prácu, človek s ťažkou formou 

autizmu kombinovanou s mentálnou retardáciou sa bez odbornej starostlivosti nezaobíde. 

Toto široké spektrum je zložité primerane popísať obzvlášť v spravodajských zdeleniach 

limitovaných dĺžkou príspevku.  

 

Lenže viacerí autori nachádzajú sploštené verzie autizmu práve vo filmovom priemysle, 

kde by naopak mohlo byť dosť priestoru na to, aby bol autizmus publiku patrične 

vykreslený. Douwe Draaisma zdôrazňuje, že napriek tomu, aký potenciál predstavujú film 

a televízia pre vysvetlenie autizmu, sú v skutočnosti často šíriteľmi stereotypov a 

dezinterpretácie (Draaisma, 2009). V médiách často koluje nepravdivá predstava, že ľudia 

s PAS zvyknú byť istým spôsobom geniálni, že mávajú nejakú špecifickú vynikajúcu 

vlastnosť. Že im síce je ubrané na niektorých miestach (napríklad v spoločenskej 

interakcii) ale že im je pridané na iných miestach (napríklad v matematike, hudbe a pod.). 

Raymond z filmu Rain Man, Donald z Mozart and the Whale a Simon z Mercury Rising sú 

toho príkladom. Mohli by sme sa pýtať: čo je vlastne zlé na tom, že sa autizmus zobrazuje 

takto pozitívne? Problém je v tom, že percento autistov, ktorí vynikajú nejakou takouto 

špeciálnou schopnosťou, je malé. „I keď savantizmus väčšinou prichádza s autizmom, 

väčšina prípadov autizmu sa savantizmom nevyznačuje,“ upozorňuje Draaisma na tento 

bežný omyl (Draaisma, 2009, 1477). Takéto mediálne zobrazenie sa preto veľmi míňa so 

skutočnosťou. A čo je ešte viac závažné, podľa Draaisma (možno nevedomky) pracuje s 

myšlienkou, že práve neobvyklá nadľudská vlastnosť dáva existencii človeka s PAS 

hodnotu. Ako keby musel byť človek s postihnutím v niečom takpovediac lepší ako 

neurotypická väčšina populácie, aby sa s ňou mohol pomeriavať. Takéto zobrazovanie má 

negatívny dopad aj na samotných ľudí s PAS: „stereotyp autistického savanta zdvíha 

očakávania na nerealistický level a spôsobuje sklamanie a frustráciu pre mnoho ľudí s 

autizmom, ktorí nie sú takto nadaní“ (Draaisma, 2009, 1478). Prochnow výstižne 

komentuje filmovú a televíznu reprezentáciu autizmu slovami, že tieto médiá zlyhali v 
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úlohe ukázať celé spektrum autizmu, pretože sa v nich dookola recykluje postava 

vysokofunkčného verbálneho autistu, pričom tento typ nie je v autistickej komunite 

normou (Prochnow, 2014). To, že sú aspekty autizmu často pocukrované a zobrazenia 

autistov hyperpozitívne až nerealistické, si Prochnow vysvetľuje strachom médií z 

politickej nekorektnosti (Prochnow, 2014). 

 

Podľa existujúcich výskumov sa ale zdá, že noviny zobrazujú autizmus výrazne inak ako 

filmy a seriály. V analýze reprezentácií autizmu v austrálskej tlači z rokov 1996 až 2005 sa 

ukázalo, že dominantnou témou je autizmus ako problém (Jones  & Harwood, 2009). 

Problém, ktorého riešenie je treba hľadať a ktorému je treba za každú cenu predísť. 

Slovami jednej z autoriek: „čo sa stalo normatívnym žánrom, je autizmus ako nebezpečný, 

tragický, oslabujúci a srdcervúci, neriešiteľný „problém“ pre rodičov alebo opatrovateľov“ 

(Jones  & Harwood, 2009, 5).  Ako bolo popísané vyššie, pri mediálnej reprezentácii ľudí s 

postihnutím sa objavuje duálny stereotyp - buď je treba mať z nich strach alebo by sme ich 

mali ľutovať. Autorky prezentujú názor, že s autizmom v médiách je to tiež práve tak. Je 

totiž chápaný v lekárskych termínoch - ako choroba či porucha. Podľa autoriek nás médiá 

vystavujú dvom dopĺňajúcim sa vplyvom: 

a) spravodajstvo nás dlhodobo vystavuje vnímaniu autizmu ako problému 

b) v zábavných médiách pribúdajú dobre zapamätateľné postavy s PAS (Jones  & 

Harwood, 2009).  

Na model autistického savanta ale narazili autorky pri svojom výskume len veľmi málo 

ráz. Zdalo sa, že rainmani sú v austrálskej tlači výrazným prvkom. 

 

To, že je autizmus zobrazovaný negatívne ako prekážka, má viacero negatívnych dopadov: 

1. Za prvé to, že ľudia s touto diagnózou majú pocit, že kvôli autizmu im v živote 

niečo chýba, že prichádzajú o niečo, čo by mohli dosiahnuť, len ak by sa mohli 

vyliečiť.  

2. Druhým dôsledkom tejto reprezentácie je pocit rodičov respektíve ošetrovateľov, 

že autizmus premení ich život na ustavičný boj vojaka na fronte. Mať autistické 

dieťa bude brané ako zlyhanie a príťaž.  

3. A za tretie, reprezentácia ľudí s PAS ako nebezpečných spôsobí ich izoláciu a 

odmeraný prístup komunity. Alebo tiež neochotu k inkluzívnemu vzdelávaniu. 

Reprezentácia ľudí s PAS ako obetí hodných ľútosti zase vedie k neúspešnej 
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komunikácii medzi komunitou a človekom s PAS (Jones & Harwood, 2009). 

Človek s PAS totiž cíti, že nie je braný ako rovnocenný partner. 

 

Reprezentáciu autizmu za takmer rovnaké obdobie, za roky 1996 až 2006, zmapovala 

Brooke Weberling McKeever, avšak tentokrát boli predmetom výskumu nie austrálske, ale 

americké noviny. Konkrétne The New York Times a The Washington Post. V roku 2006 

prezident George Bush podpísal takzvaný Combating Autism Act (Akt boja proti autizmu) 

a McKeever chcela zistiť, ako boli články o autizme rámcované v období, ktoré tejto 

udalosti predchádzalo. Jej práci sa budem venovať bližšie v časti o rámcovaní autizmu.  

 

Ako bol autizmus reprezentovaný v britských novinách v rokoch 1999 až 2008, zisťovali 

Jaci C. Huws a Robert S. P. Jones. Všimli si, že samotnému človeku s PAS sa dostáva len 

veľmi málo priestoru. Zdá sa, že médiá viac ako to, čo prežíva samotný človek s PAS, 

zaujíma to, čo prežívajú ostatní v jeho okolí - napríklad rodina, ošetrovatelia v liečebni 

alebo rôzni odborníci na autizmus. Rovnako ako sa ukázalo vo vyššie uvedenom výskume 

austrálskej tlače, i v prípade britskej tlače je autizmus portrétovaný negatívne ako nešťastie 

či trápenie. Rovnako ako v austrálskej tlači, i tu opäť narážame na duálny stereotyp: ľudia 

s autizmom sú vykreslení ako nebezpeční a zraniteľní (Huws & Jones, 2011). Ľudia s PAS 

sa popisujú ako hrozba, pretože sú náchylní k zmanipulovaniu, je jednoduché vštepiť im 

nejakú ideológiu a môže u nich dôjsť k radikalizácii - sú potenciálnymi páchateľmi trestnej 

činnosti. Autori upozorňujú, že autizmus sa v týchto prípadoch stáva vysvetlením 

respektíve ospravedlnenkou zlého úmyslu a zabúda sa pritom na individuálne vlastnosti 

človeka, ktoré môžu rovnako dobre stáť za spáchaním trestného činu. Ďalším opakujúcim 

sa motívom pri analyzovaní článkov bola senzacionalizácia a zneužívanie slova autizmus.  

Poruchy autistického spektra sú „nesprávne používané na validáciu správania, ktoré sa 

odchyľuje od očakávaných noriem“ (Huws & Jones, 2011, 102). Autori narazili v článkoch 

i na hyperpozitívnu reprezentáciu autizmu, ktorá, ako je napísané vyššie, spôsobuje mylnú 

predstavu o poruche autistického spektra a spôsobuje i frustráciu jedincom s PAS, ktorí 

žiadnou nadľudskou „superschopnosťou“ nevynikajú.  

 

V čínskych novinách dochádza k podobnému javu ako v tých britských: „Autistickí ľudia 

sú zväčša umlčaní, výnimkou sú autistickí savanti s výnimočnými talentmi“ (Bie & Tang, 

2015, 884). Autizmus je v tejto ázijskej krajine prezentovaný ako rodinný problém a je to 
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práve rodina, ktorej zodpovednosťou je celú situáciu riešiť. Autorky apelujú na osvetovú 

činnosť médií, pretože zatiaľ čo v Číne podľa odhadov žije dokonca viac ako trinásť a pól 

milióna osôb s nejakou formou autizmu, ľudia a lekári mimo veľkých miest o autizme 

väčšinou nikdy ani len nepočuli (Bie & Tang, 2015). Ako druh mentálneho postihnutia bol 

v Číne autizmus oficiálne uznaný až v roku 2006 a až o štyri roky neskôr vydalo 

ministerstvo zdravotníctva príručku s pokynmi pre diagnostikovanie a liečbu autizmu (Bie 

& Tang, 2015). Práve v médiách vidia autorky nádej, že by sa mohlo rozšíriť povedomie o 

autizme, čo by mohlo pomôcť k lepšiemu porozumeniu ľuďom s PAS a k zabezpečeniu 

odbornej starostlivosti.  

 

V ďalšej časti práce sa budem venovať podrobnejšiemu popisu viacerých faktorov, ktoré 

prispievajú k celkovému obrazu, ktorý médiá o autizme vytvárajú. Tieto faktory budem 

následne sledovať vo vlastnej práci, kde preskúmam, ako je autizmus reprezentovaný v 

českých celoštátnych denníkoch v období od roku 2006 do roku 2016. 
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4. Spôsoby zobrazovania autizmu 

 

Vo vlastnej časti práce budem sledovať výskyt troch spôsobov zobrazovania autizmu, 

ktoré vo svojej kvalitatívnej obsahovej analýze národných bulvárnych aj serióznych novín 

Spojeného kráľovstva popísali Jaci C. Huws a Robert S. P. Jones. V tejto kapitole všetky 

tri spôsoby zobrazovania autizmu podrobne popíšem. Jednotlivé spôsoby zobrazovania sa 

vzájomne nevylučujú a môžu sa prekrývať.  

 

4.1 Chýbajúce hlasy 

 

Prvý z týchto spôsobov sa nazýva misssing voices, čo by sme mohli preložiť ako chýbajúce 

hlasy (Huws & Jones, 2011). Články spadajúce do tejto kategórie sa vyznačujú tým, že 

napriek tomu, že pojednávajú o autizme, nepojednávajú o ňom z perspektívy samotného 

človeka s PAS. Ich ťažiskom môže byť napríklad psychologický či finančný dopad 

autizmu na rodinu. Alebo nové poznatky o diagnostike či liečbe autizmu, kde ťažiskom 

článku opäť nie je osoba s PAS ale medicínske pojatie problematiky. Žurnalisti pri 

pojednávaní o autizme pri tomto spôsobe zobrazenia uprednostňujú pohľad tretej strany.  

 

S tým súvisí i ďalší znak tohto zobrazovacieho spôsobu, totiž že zriedka narazíme na to, že 

by sa k slovu dostal samotný človek s PAS. To ale nie je len špecifikom mediálnej 

reprezentácie ľudí s PAS alebo ľudí s neurovývojovou poruchou, ale ľudí s duševnými 

poruchami všeobecne. Nairn a Coverdale skúmali šesťsto článkov o ľuďoch s mentálnymi 

poruchami a zistili, že ľudia s týmito diagnózami dostali priestor na vyjadrenie len v 

piatich článkoch, čo činí len 0.8 % všetkých článkov (Nairn & Coverdale, 2005). Autori sa 

obávajú, že takzvaní experti, ktorí ľudí s mentálnymi poruchami portrétujú, rozprávajú 

obecne a nezainteresovane, čím sa potláča ľudský rozmer jednotlivcov s týmito poruchami. 

To, že v médiách chýbajú informácie z prvej ruky, „môže odzrkadľovať vnímanú 

nekompetentnosť ľudí žijúcich s duševnou poruchou a v dôsledku toho aj ich nedostatok 

hodnovernosti týkajúcej sa informovania o ich osobných skúsenostiach. Žurnalisti môžu 

tiež byť ovplyvnení dominantnými mediálnymi zobrazeniami a môžu rozhovory s 

kýmkoľvek s duševnou poruchou považovať za náročné a riskantné“ (Nairn & Coverdale, 
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2005, 282). Médiá replikujú predstavu, že my, takzvaní normálni ľudia, vieme lepšie, čím 

prechádzajú oni, pretože oni kvôli svojej poruche nedokážu svoj stav pravdivo reflektovať. 

Ocitáme sa v bludnom kruhu, v ktorom sa novinári informácie z prvej ruky nesnažia 

získať, pretože to je hlboko vrytá, zažitá prax. Autori štúdie tiež upozorňujú, že aj samotný 

fakt, že novinár vedomosti človeka s postihnutím využije, ešte neznamená, že daná osoba 

bude prezentovaná ako dôveryhodný a relevantný zdroj.  

 

Huws a Jones tvrdia, že možným vysvetlením absentujúcich vyjadrení konkrétne u ľudí s 

PAS môže byť infantilizácia. Médiá zvyknú klásť dôraz na deti s autizmom, málo článkov 

sa zaoberá dospelými ľuďmi s PAS. A i keď už o dospelom človeku s PAS noviny píšu, 

vykresľujú ho niekedy ako dospelé dieťa, ako nevinnú dušu (Huws & Jones, 2011). Je 

potom zrejmé, že ak má žurnalista pocit, že je človek s PAS prerasteným dieťaťom, 

nepovažuje jeho názor za relevantný. Dôsledkom tohto myšlienkového pochodu je potom 

predstava, že zatiaľ čo človek bez postihnutia alebo človek s fyzickým postihnutím dokážu 

o svojom vnútri rozprávať, človek s autizmom alebo dieťa toho schopní nie sú. V dôsledku 

tejto predstavy potom prichádzame o zaujímavú perspektívu ľudí s PAS a o ich náhľad na 

svoje miesto vo svete.  

 

4.2 Bremeno autizmu 

 

Pri článku o akomkoľvek postihnutí je dôležité uvedomiť si, aký jazyk v ňom prevláda. 

Duálny stereotyp o ľuďoch s postihnutím, ktorý médiá dlhodobo replikujú, používa 

negatívny jazyk. Okrem toho, že takýto jazyk môže byť nepríjemný samotným ľuďom s 

PAS, podporuje aj predstavu, že postihnutie je niečo veľmi zlé, čomu je treba sa za každú 

cenu vyhnúť. Negatívny jazyk o postihnutí má oporu v medicínskom pojímaní autizmu, 

pretože toto vníma autizmus nie ako určitý druh jedinečnosti ale ako poruchu. Negatívny 

jazyk je v médiách veľmi rozšírený, čítame o obetiach autizmu, o ľuďoch trpiacich 

autizmom a podobne. Huws a Jones vo svojom výskume citujú zaujímavý názor Andrewa 

Cowana, ktorý sa sám nachádza na autistickom spektre: „Myslím si, že ľudia, ktorí tvrdia, 

že trpím Aspergerom
8
, trpia tým, že sú sami normálni

9
. Ja proste len premýšľam inak.“ 

                                                           
8
 Rozumej Aspergerovým syndrómom, čo je druh autizmu. 

9
 V anglickom origináli: „I think people who say I suffer from Asperger's suffer from being normal 
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(Webster, 2005). Pre BBC sa zase tento v tej dobe jedenásťročný chlapec vyjadril: 

„Aspergerov syndróm nie je trest na doživotie. Je to požehnanie, nie prekliatie,“ 

(Asperger's boy enters Mastermind [online], cit. 2018-05-08). Cowanov pohľad nám 

ukazuje, že zatiaľ čo takzvaní normálni jedinci nedokážu popísať autizmus v termínoch, 

ktoré by ľuďom s PAS neuberali na dôstojnosti, samotní ľudia s PAS sa o sebe dokážu 

vyjadrovať v pozitívnom svetle.  

 

Podľa môjho názoru vedie ešte dlhá cesta k tomu, aby sa obmedzil negatívny jazyk. Jeden 

z dôvodov tejto dlhej cesty je, že samotný medicínsky diskurz, ktorý nám vysvetľuje, čo 

vlastne autizmus je, ho popisuje negatívne ako poruchu. Ďalší dôvod je, že i terminológia, 

ktorá sa v súčasnej dobe považuje za politicky korektnú, nedokáže popisovať postihnutie v 

termínoch odlišnosti namiesto termínov nedostatku. Krakovská univerzita vypracovala 

tabuľku jazykovej etikety, kde je ku každému stigmatizujúcemu výrazu o postihnutí 

priradený výraz odporúčaný (Jazyk zdravotního postižení [online], cit. 2018-05-08). 

Vidíme v nej napríklad, že výraz autista je považovaný za hanlivý a namiesto neho by sme 

mali používať výraz osoba trpiaca autizmom. Lenže to sme v skutočnosti stále ostali v 

jazyku negácie. Toto slovné spojenie nám stále naznačuje, že človek s PAS autizmom trpí, 

že mu určite chýba niečo k tomu, aby mohol byť šťastný a spokojný.  

 

4.3 Senzacionalizácia, miskoncepcia a zneužitie nálepky 

 

Ako je načrtnuté v úvode mojej práce, autizmus je stále z určitej časti terra incognita. 

Máme určité poznatky ohľadom toho, čo autizmus spôsobuje - často sa spomína genetická 

príčina. Napriek tomu vyvolali tvrdenia Andrewa Wakefielda o nebezpečenstve 

vyplývajúcom z MMR vakcíny svojho času mediálnu paniku (obzvlášť vo Veľkej 

Británii). Médiá sa obsiahlo venovali možnému prepojeniu takzvanej MMR vakcíny s 

autizmom, zdesení rodičia prestávali svoje deti očkovať pre podozrenie, že by sa u nich 

porucha autistického spektra mohla rozvinúť práve kvôli tomuto očkovaniu. Tento strach 

pretrváva dodnes, a to aj napriek tomu, že bola Wakefield study už dávno zdiskreditovaná a 

jej vedúci autor bol vyšetrovaný kvôli zavádzajúcim a nečestným praktikám. Máme tiež 

poznatky ohľadom toho, čo pomáha utlmiť niektoré symptómy, ale na druhej strane vieme, 

                                                                                                                                                                                

themselves. I just think differently.“ 
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že autizmus sprevádza človeka celý život. Niektoré príznaky sa dajú potlačiť, ale nikdy 

plne nevymiznú. Napriek tomu vyvolali svojho času rozruch senzačné správy o účinku 

hormónu sekretínu (Baird, Cass & Slonims, 2003). Máme aj údaje (Treffert, 2009), ktoré 

preukazujú, že len 10 % ľudí s autizmom oplýva nejakou vynikajúcou nadľudskou 

schopnosťou (tzn. savantizmom), napríklad mimoriadne dobrou pamäťou alebo 

neobvyklým matematickým nadaním. Napriek tomu by sme po prečítaní niektorých 

článkov mohli nadobudnúť pocit, že všetci ľudia s autizmom sú nespoločenskí géniovia. 

Tieto a ďalšie príklady ukazujú, že keďže mnoho ľudí má len málo vedomostí o autizme, je 

úloha médií veľmi dôležitá a nepresné alebo nepravdivé tvrdenia môžu mať ďalekosiahle 

dôsledky.  

 

Huws a Jones k tomuto spôsobu zobrazovania podotýkajú aj to, že v niektorých článkoch 

sa narážky na autizmus vyskytujú bez toho, že by k tomu bol dostatočný dôvod (Huws & 

Jones, 2011). Zmieňujú nejaké typické správanie alebo aspekt autizmu, ktorý je prítomný u 

človeka bez diagnózy. Uvádzajú príklad, kedy je citová odmeranosť manželky daná do 

súvislosti s Aspergerovým syndrómom, pretože o tomto syndróme je známe, že zahŕňa 

obmedzenú schopnosť ukázať emócie a zaujímať sa o ostatných. Ak nemá byť mediálny 

obraz autizmu zavádzajúci, je dôležité zdôrazňovať, že PAS je široký pojem a rozhodne 

nie je synonymom k uvedenému popisku citovej chladnosti a nedostatku empatie. Ako som 

už popísala vyššie, Huws a Jones upozorňujú aj na príliš pozitívne, nerealistické 

portrétovanie autizmu skrz mimoriadne nadaných ľudí s PAS, ktorí sú na míle vzdialení 

priemernému autistovi (Huws & Jones, 2011). 
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5. Rámcovanie  

 

Ďalším ukazovateľom, ktorý nám pomáha rozkľúčovať, ako je autizmus v článku 

reprezentovaný, je rámcovanie tohto článku. Kým ale prejdem k rámcovaniu autizmu, je 

potrebné vysvetliť si tento koncept všeobecne a tiež to, prečo je dôležité sa rámcovaním 

zaoberať.  

 

Neexistuje jedna ucelená koncepcia, ktorá by vysvetľovala pojem rámcovanie. Rovnako 

neexistuje len jediná metóda, ktorá by ozrejmovala, ako postupovať pri analýze rámcov. 

Rôzni mediálni teoretici konceptualizovali tento pojem vždy trochu inak. V mojej práci 

predstavujem teoretické ukotvenie podľa Roberta M. Entmana a Shanta Iyengara.  

 

Rámce (anglicky frames) nám neurčujú len predmet, o ktorom máme premýšľať, ale aj to, 

ako o ňom máme premýšľať, ako sa pri ňom cítiť a rozhodovať, čo popisuje Robert M. 

Entman (Entman, 2007). Každá problematika je vždy spracovávaná z určitého uhla. Tým 

sa vylučujú niektoré ďalšie, rovnako relevantné perspektívy. Rámcovanie označuje Entman 

vyslovene za nástroj moci (Entman, 2007), pretože má na príjemcov obsahu ďalekosiahle 

účinky. Ovplyvňuje to, akým spôsobom sa nejaká reč, správa či kniha otlačí do vedomia 

jednotlivca, akú stopu v ňom zanechá (Entman, 1993). Za základ rámcovania považuje 

autor dva kľúčové procesy, totiž výber a dôraz: „Rámcovať znamená vybrať nejaké 

aspekty vnímanej reality a urobiť ich viac vyčnievajúcimi z komunikujúceho textu, a to 

takým spôsobom, že sa podnecuje určitá definícia problému, kauzálna interpretácia, 

morálne zhodnotenie a/alebo odporúčanie na riešenie popisovanej problematiky“ (Entman, 

1993, 52). Autor ďalej vysvetľuje, že dôraz na určitý aspekt sa dá dosiahnuť umiestnením 

informácie v texte, jej opakovaním alebo uvedením do súvislosti s nejakými kultúrne 

známymi symbolmi. Proces medzi zdôraznením určitého aspektu a jeho prijatím 

príjemcami ale nie je priamočiary - to, že sa autor textu snaží určitý aspekt zdôrazniť, ešte 

neznamená, že ho čitateľ v tejto podobe prijme (Entman, 1993). Je totiž dôležité uvedomiť 

si, že autorom rámcovaný text interaguje s čitateľom, ktorý má vlastné tendencie určitý 

problém nejak rámcovať na základe svojho kultúrneho zakotvenia a doterajšej životnej 

skúsenosti.  
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Ak si položíme otázku, prečo je vôbec dôležité zaoberať sa mediálnym rámcovaním, 

odpoveď nájdeme práve v tom, čo píše Entman: rámcovanie je nástrojom moci. Je síce 

pravda, že rámcovanie má na každého odlišný účinok, ale nejaký účinok rozhodne má 

(Iyengar, 1991 a Lawrence, 2004). Preto je nutné rámcovanie skúmať. Čo sa týka efektov 

rámcovania, Shanto Iyengar píše, že „zbiehajúce sa dôkazy z niekoľkých behaviorálnych 

vied indikujú, že ľudia sú pri rozhodovaní, formulovaní úsudkov a vyjadrovaní názorov 

ohromne citliví ku kontextuálnym narážkam“ (Iyengar, 1991, 11). Samotný pojem 

rámcovanie odkazuje podľa Iyengara k „subtílnym alteráciám vo vyjadrení alebo 

prezentovaní úsudku a výberu problémov”, zatiaľ čo slovné spojenie efekty rámcovania 

popisuje „zmeny vo výsledku rozhodovacieho procesu v dôsledku týchto alterácií“ 

(Iyengar, 1991, 11).  

 

Ako ďaleko až efekty rámcovania siahajú, ukázali Daniel Kahneman a Amos Tversky pri 

svojom slávnom experimente. Pýtali sa, ktoré z dvoch riešení by bolo pri vypuknutí 

nezvyčajnej ázijskej choroby najlepšie. Pri prvom formulovaní problému sa 72 % ľudí 

priklonilo k riešeniu A a 28 % k riešeniu B. Avšak po preštylizovaní otázky, ktorej význam 

ale ostal rovnaký, sa k riešeniu A priklonilo len 22 % a sympatie s riešením B naopak 

stúpli až na neuveriteľných 78 % (Tversky a Kahneman, 1981). Takéto dramaticky 

rozdielne odpovede na otázku s rovnakým významom ukazujú, aký dôležitý je spôsob, 

akým je problém publiku predstavený. Iyengar poukazuje na to, že ak sú takéto subtílne 

„jazykové variácie schopné ovplyvniť názory tak výrazne, … zdá sa pravdepodobné, že 

rôzne spôsoby prezentácie televíznych správ by mali tiež vyvolávať podobnú variabilitu v 

politických voľbách a preferenciách“ (Iyengar, 1991, 13). Nielen rozdielny jazyk, ale aj 

rozdielna perspektíva prináša iný výsledok. Vo svojej knihe s príhodným názvom Is 

anyone responsible? (v preklade Je niekto zodpovedný?) potom Iyengar skúma dopad 

rámcovania televíznych správ v Spojených štátoch na šesť problémov jeho doby 

(medziiným napríklad nezamestnanosť, kriminalitu a chudobu) a ukazuje, komu je za nich 

pripisovaná zodpovednosť. Dochádza k záveru, že rámcovanie nahráva do karát štátnym 

inštitúciám, pretože zodpovednosť je väčšinou pripisovaná jednotlivcovi a nie širším 

spoločenským súvislostiam - za spoločenské problémy vraj zodpovedá primárne pár 

skazených jabĺk v koši a až sekundárne systém, v ktorom je spoločnosť zorganizovaná. 
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Ak sa zameriame konkrétne na rámcovanie problematiky súvisiacej so zdravím, môžeme si 

uviesť zopár príkladov, ktoré efekty rámcovania dobre osvetľujú. Spôsob, akým sú 

rámcované problémy súvisiace so zdravím, ovplyvňuje nielen porozumenie jednotlivým 

diagnózam, ale tiež rozhodnutie štátu prideliť určité množstvo peňazí na výskum, 

rozhodnutia jednotlivcov ohľadom typu liečby a podobne. Napríklad Regina G. Lawrence 

dospela pri skúmaní rámcovania obezity k názoru, že vláda sa začne týmto problémom 

zaoberať vo väčšej miere až vtedy, keď bude rámcovaný nielen ako dôsledok činnosti 

jednotlivca, ale ako dôsledok prostredia, v ktorom žije, možno dokonca dôsledok vedomej 

a zámernej aktivity druhých, napríklad potravinových reťazcov alebo fast foodov 

(Lawrence, 2004).  

 

Podobne platí, že ak je autizmus rámcovaný ako dôsledok individuálnej činnosti, napríklad 

rodičovstva vo vysokom veku, vzniká úplne iný obraz, ako keď je autizmus rámcovaný 

ako dôsledok nepredpokladateľnej genetickej odchýlky. A čo sa týka vplyvu rámcovania 

na vyčlenenie štátnych financií, Brooke Weberling McKeever popisuje, že rámcovanie 

autizmu ako záležitosti verejného zdravotníctva pomohlo k tomu, že v decembri roku 2006 

bolo v Spojených štátoch schválené vyčlenenie takmer jednej miliardy amerických dolárov 

na výskum autizmu a s tým spojené aktivity (McKeever, 2013).  

 

Aby bolo možné na teoretické poznatky o autizme naviazať praktickým výskumom, boli 

jednotlivé aspekty rámcovania od seba oddelené. Bijie Bie a Lu Tang skúmajú jednotlivé 

aspekty rámcovania nasledujúcim spôsobom:  

1. príčiny autizmu 

2. riešenia autizmu 

3. aktéri 

4. hlavné témy 

5. výskyt ľudského a vedeckého diskurzu (Bie & Tang, 2015). 

Brooke Weberling McKeever postupuje pri analýze rámcovania autizmu veľmi podobne, 

kladie si tri výskumné otázky. Zaujíma ju: 

1. výskyt vedeckého, ľudského a politického rámca  (v angl. origináli policy frame) 

2. aktéri 

3. príčiny a riešenia autizmu (McKeever, 2013). 
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Vybrané aspekty (dôležité pre moju vlastnú analýzu) v tejto časti popíšem, rovnako sa 

budem venovať aj výsledkom týchto dvoch kvantitatívnych výskumov, aby som ich neskôr 

mohla porovnať s výsledkami z českého mediálneho prostredia. 

 

 5.1 Vedecký, ľudský a politický rámec 

 

McKeever sa zaoberá prítomnosťou vedeckého, ľudského a politického rámca v článkoch 

o autizme. Výberom týchto troch rámcov nadväzuje na prácu Rogersa, Dearinga a Changa, 

ktorí sa zaoberali nastoľovaním agendy a reprezentáciou AIDS v osemdesiatych rokoch 

minulého storočia (Rogers, Dearing a Chang, 1991). Pri skúmaní tejto problematiky 

dospeli k názoru, že mediálne pokrytie tohto zdravotného problému by bolo možné 

rozdeliť na štyri éry chronologicky v nasledujúcom poradí: 

1. počiatočná éra 

2. vedecká éra 

3. ľudská éra 

4. politická éra. 

Počiatočná éra je charakterizovaná veľmi malým počtom článkov venujúcich sa tejto 

zdravotnej téme. V tejto fáze sa ani vysokopostavení politici a ani prominentné médiá, 

ktoré zvyknú ovplyvňovať, o čom ostatní píšu, tejto téme nevenujú. V ďalšej fáze, ktorú 

autori nazývajú vedeckou, sa ticho prelomí a médiá preberajú informácie z vedeckých 

časopisov. Na základe tvrdení vedcov formulujú predpoklady ohľadom príčiny, spôsobu 

prenosu choroby a podobne. V ľudskej ére sa problém začne nahliadať z inej ako 

medicínskej perspektívy, dôjde k personalizácii a publiku sú predložené príbehy slávnych 

aj neznámych ľudí s týmto zdravotným problémom. Táto éra je prelomová, pretože takéto 

príbehy sú niečím, k čomu sa publikum dokáže vztiahnuť. Dokáže prilákať záujem širokej 

verejnosti, čo je dôležité preto, aby sa celá záležitosť mohla posunúť do ďalšej fázy. Tou je 

fáza politická, kedy sa už o problém aktívne zaujímajú politické špičky i široká verejnosť 

(Rogers, Dearing a Chang, 1991).  

 

Na tento výskum nadväzuje McKeever a skúma výskyt vedeckého, ľudského a politického 

rámca v článkoch pojednávajúcich o autizme. V práci Rogersa, Dearinga a Changa sa síce 

vyskytovali nie tri ale štyri rámce (resp. presnejšie slovami autorov štyri éry), lenže o 
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iniciačnej ére autizmu by nemalo zmysel hovoriť, keďže McKeever skúma reprezentáciu 

autizmu v období, kedy je už jeho mediálne pokrytie bežné a rozšírené. Narozdiel od 

zvyšných troch období mi tiež nie je jasné, ako by sa vôbec iniciačná éra dala pretaviť na 

čosi ako iniciačný rámec.  

 

Autorka prichádza s dvomi hypotézami, ku ktorým ju inšpirovala práve práca o mediálnom 

pokrytí AIDS. Podľa prvej hypotézy bude v skorších článkoch (zo skúmaného obdobia 

1996 - 2006) pravdepodobne viac výrazné vedecké rámcovanie článkov, zatiaľ čo podľa 

druhej hypotézy budú v článkoch z neskorších rokov zrejme prevládať politické rámce 

(McKeever, 2013). Analýzou dát McKeever zistila, že najčastejšie sa v článkoch 

vyskytoval ľudský rámec (63 %). Druhým najrozšírenejším bol politický rámec (47 %) a 

len o trochu menej sa objavoval rámec vedecký (44 %). Obe hypotézy sa potvrdili len 

čiastočne. K poklesu počtu vedeckých rámcov a nárastu počtu politických rámcov síce 

došlo, ale výsledky neboli štatisticky významné (McKeever, 2013). Nesporne najbežnejším 

rámcom sa ukázal byť rámec ľudský - veľmi často sa opakoval príbeh jednotlivého autistu 

alebo jeho rodiny. Tu sa ukazuje zásadný rozdiel medzi závermi McKeeverovej výskumu a 

výskumu o rámcovaní HIV / AIDS: „Tento záver kontrastuje s predchádzajúcim 

výskumom viac stigmatizovaných zdravotných záležitostí ako napríklad HIV / AIDS 

(Rogers et al., 1991), pri ktorých môže byť zložitejšie nájsť ľudskú tvár ochotnú ukázať sa 

v médiách“ (McKeever, 2013, 231). McKeever navrhuje aj vysvetlenie skutočnosti, že 

narozdiel od výskumu mediálneho pokrytia AIDS sa v jej analýze preukázal úbytok 

vedeckého rámcovania v čase len čiastočne: „I keď vedecké rámce viac dominovali v 

ranejšom mediálnom pokrytí autizmu, boli prezentované pomerne konzistentne počas celej 

doby, a to pravdepodobne preto, že presná príčina autizmu je stále neznáma a výskum 

pokračuje,“ (McKeever, 2013, 232). 

 

Bijie Bie a Lu Tang si zase kladú otázku, v akej miere čínske médiá používajú ľudský a 

vedecký diskurz. Zdá sa, že autorky pri tejto problematike striktne nerozlišujú medzi 

slovami rámec a diskurz, pretože keď popisujú vyššie zmienené závery analýzy 

McKeeverovej, nepíšu o rámcoch, tak ako to urobila samotná McKeever, ale o typoch 

diskurzov. Na inom mieste vo svojej práci používajú pri popise výsledkov k tejto otázke 

termín diskurzívne rámcovanie resp. rámcovanie diskurzu (discourse frame). Zatiaľ čo 

ľudský diskurz personalizuje a kladie dôraz na emócie, vedecký diskurz objektivizuje a 
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zameriava sa na racionálny uhol pohľadu na danú problematiku (Bie & Tang, 2015). Tieto 

diskurzy môžu samozrejme oba byť prítomné v jednom článku a dopĺňať sa. Výsledky 

ukázali, že v čínskych novinách sa výlučne z perspektívy ľudského záujmu napísalo 21 % 

článkov. Výlučne vedecký diskurz autorky našli v 9,7 % článkov. Ich kombinácia bola 

využitá dokonca len v 7 % článkov. V tom vidia Bijie Bie a Lu Tang problém, pretože je to 

podľa nich práve kombinácia ľudskej a vedeckej perspektívy, ktorá „môže poskytnúť 

jednak niečo, čo sa dobre číta, a zároveň niečo, čo informuje“ (Bie & Tang, 2015, 892). 

Väčšina článkov, čiže 62,6 %, bola napísaná z pohľadu pozorovateľa a využívala diskurz 

PR alebo spracovávala príbehy so sociálnou tématikou a kriminálne správy (Bie & Tang, 

2015). Práve tento posledný diskurz, ktorý autorky pri kódovaní zaznačovali ako iný 

diskurz, bol domimantným diskurzom a v dlhšom časovom horizonte sa preukázal jeho 

postupný nárast.  

 

5.2 Príčiny a riešenia autizmu 

 

To, ako nejaký problém vyhodnotíme, závisí aj od toho, čo považujeme za jeho príčinu. 

Rámce nám ukazujú, aké sily stoja za vznikom problému, smerujú nás k určitému 

morálnemu súdu o týchto silách (Entman, 1993). Bijie Bie a Lu Tang píšu: „Je dôležité 

porozumieť rámcovaniu príčin v mediálnej reprezentácii autizmu, pretože rámcovanie 

príčin publiku oznamuje, kto je za autizmus zodpovedný“ (Bie & Tang, 2015, 886). Ďalšou 

dôležitou funkciou rámcovania podľa Entmana a Iyengara je, že naznačuje, koho 

povinnosťou je daný stav riešiť. A práve „pripisovanie zodpovednosti je rozhodujúcou 

zložkou všetkých poznatkov spoločnosti“ (Iyengar, 1991, 8). Iyengar na tomto mieste 

popisuje dva druhy zodpovednosti. Za prvé, zodpovednosť kauzálnu (v angličtine causal 

responsibility), ktorá sa vzťahuje k pôvodu problému - čiže k príčine. Za druhé, 

zodpovednosť riešenia (v angličtine treatment responsibility), ktorá hovorí o tom, koho 

úlohou je daný problém riešiť. Práve informovanie o príčinách a potenciálnych riešeniach 

autizmu je tým, čo je pre noviny narozdiel od filmu a televízie typické (Holton, Farrell & 

Fudge, 2014). Ako ale ďalej uvidíme, pri americkej a čínskej kvantitatívnej analýze sa 

ukázalo, že i v novinách je toto informovanie prítomné len v obmedzenom rozsahu. 
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Bijie Bie a Lu Tang zistili, že v čínskych novinách sa o tom, čo zapríčiňuje autizmus, 

hovorí len veľmi zriedka. Príčiny sa spomenuli v 46 z celkového počtu 444 článkov s viac 

ako len zmienkou o autizme. Početnosť výskytu jednotlivých príčin bola pritom 

nasledovná: genetická príčina (20 článkov), nejasná alebo komplexná príčina (17 článkov), 

individuálne správanie (4 články), enviromentálna príčina (3 články) a nakoniec vakcinácia 

(2 články) (Bie & Tang, 2015). Okrem toho sa objavilo aj niekoľko článkov, ktoré tvrdili, 

že PAS je dôsledkom zanedbanej rodičovskej starostlivosti. Táto (dnes už odmietnutá) idea 

spojitosti medzi chladným, odťažitým rodičom a rozvojom autizmu u jeho dieťaťa nie je 

ale nijak nová a objavila sa aj v krajinách západu. Chladnokrvné matky neprejavujúce 

náklonnosť k svojim potomkom boli nazývané refrigerator mothers (v preklade 

chladničkové matky), rodičia boli obdobne nazývaní refridgerator parents (v preklade 

chladničkoví rodičia)
10

.  

 

Zatiaľ čo v čínskych novinách sa príčinami autizmu zaoberalo len 10,4 %, v amerických 

novinách sa príčiny diskutovali v 35 % článkov (McKeever, 2013). Pri tomto porovnaní 

ale treba mať na pamäti fakt, že zatiaľ čo čínska štúdia pracuje s údajmi z piatich vedúcich 

novín (People's Daily, Beijing Evening News, Xinmin Evening News, Today Evening News 

a Southern Metropolis Daily), americká štúdia analyzuje články len z dvoch novín (The 

New York Times, The Washington Post) a má preto menej rôznorodý záber. Nebolo by 

preto na základe týchto dvoch výskumov oprávnené generalizovať, že sa čínske noviny 

nevenujú príčinám PAS v takej miere ako americké. Percentuálne údaje sú pri porovnávaní 

skôr orientačné. 

 

Čo sa týka riešení autizmu, je dôležité si uvedomiť, že poruchy autistického spektra 

spadajú pod neurovývojové poruchy a sprevádzajú človeka po celý jeho život - nedajú sa 

vyliečiť. Preto riešeniami autizmu nerozumieme metódy, ktorými by bolo možné autizmus 

odstrániť, ale spôsoby, ktoré sa využívajú pri starostlivosti o osoby s PAS. Napríklad pobyt 

v psychiatrickej liečebni, canisterapia pre zlepšenie schopnosti komunikovať s okolím, 

snoezelen terapia a podobne. Ale i napriek tomu, že sa autizmus vyliečiť nedá, prinášali 

niekedy médiá senzačnú správu o zázračných liekoch na autizmus. 

 

                                                           
10

 Psychiatri sa dnes prikláňajú k vysvetleniu, že odmeranosť je možné vysvetliť tým, že rodičia detí s PAS 

sú niekedy sami nositeľmi autistických génov a práve preto sa k potomkovi správajú neobvyklým spôsobom. 
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Pri analýze obsahu amerických aj čínskych novín sa ukázalo, že riešenia autizmu bývajú 

diskutované častejšie ako jeho príčiny. McKeever zistila, že zatiaľ čo príčiny autizmu 

(respektíve kauzálna zodpovednosť) sa vyskytujú len v 35 % článkov, takmer polovica 

článkov, presnejšie 48 %, sa venuje riešeniam autizmu (respektíve zodpovednosti riešení). 

McKeever sa domnieva, že táto prevaha má nasledujúci dôvod: „je pravdepodobne 

dôsledkom rodičov, vzdelávateľov, neziskových organizácií a iných, ktorí bojujú za to, aby 

sa našli spôsoby, ako zvládať túto zložitú a stále ešte akosi mysterióznu problematiku“ 

(McKeever, 2013, 233). V čínskych novinách bol rozdiel ešte väčší, kauzálna príčinnosť sa 

objavila len v 10,4 % článkov, riešenia naproti tomu až v 33,8 % článkov (Bie & Tang, 

2015). Najčastejšie sa zmieňovala inštitucionálna starostlivosť (79 článkov), ďalej 

alternatívne intervencie (27 článkov) a  rodinné intervencie (26 článkov), lekárske 

ošetrenie či liek (15 článkov) a napokon prevencia (3 články). Tento výsledok respektíve 

umiestnenie inštitucionálnych riešení na prvom mieste sa zdá byť v protiklade k tomu, čo 

tvrdili o čínskom prístupe k autizmu Bijie Bie a Lu Tang - totiž že narozdiel od západu 

pojíma Čína atypické dieťa ako zlyhanie, ktoré je potrebné riešiť rodinne a skrývať pred 

verejnosťou. Je to akési rodinné tajomstvo (Bie & Tang, 2015). Autorky ale vysvetľujú, že 

pri detailnejšom skúmaní si tieto dva fakty navzájom neodporujú: „ďalšie pátranie po type 

inštitucionálnych intervencií ukazuje, že inštitucionálna starostlivosť stále spadá pod 

kategóriu zodpovednosť rodiny, pretože tieto inštitúcie sú často vytvorené a 

prevádzkované rodičmi autistických detí, zatiaľ čo štátne alebo verejné inštitúcie zväčša 

chýbajú“ (Bie & Tang, 2015, 892). 

 

5.3 Aktéri 

 

Ďalším so spôsobov, ktorými médiá články rámcujú, je výber zdrojov resp. aktérov, 

ktorým je daný priestor. Zatiaľ čo niektorí aktéri dostanú možnosť vyjadriť svoj názor k 

danej problematike, iní sú umlčaní (Bie & Tang, 2015). Skúmanie aktérov nám ukazuje, 

kto je považovaný za odborníka na autizmus a relevantný zdroj informácií.  

 

McKeever zistila, že samotní ľudia s poruchou autistického spektra sa v článkoch 

neobjavujú často. V The New York Times a The Washington Post sa ako zdroje objavili v 

14 % článkov (McKeever, 2013). V Číne je trend podobný, ľudia s PAS sa aj tu objavujú 
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ako zdroje len v menšine prípadov, konkrétne v 7,2 % analyzovaných článkov. Oba tieto 

údaje štatisticky potvrdzujú poznatky z kvalitatívnej analýzy britských novín, v ktorej boli 

tzv. chýbajúce hlasy jedným z dominantných spôsobov zobrazovania autizmu (Huws & 

Jones, 2011) a sú v súlade so závermi Nairna a Coverdala, že ľudia s mentálnym 

postihnutím sa ako zdroje informácií vyskytujú len veľmi málokedy (Nairn & Coverdale, 

2005). Zdá sa, že diskurz o autizme je situáciou typu „o nás bez nás“, pretože sa formuje 

bez toho, že by doňho samotní ľudia s PAS nejak výraznejšie zasahovali.  

 

Zdrojom, ktorému sa naopak pozornosť dostáva, sú lekári, psychiatri, vedci a iní odborníci 

z oblasti medicíny. V The New York Times a The Washington Post sa vedci a medici ako 

zdroje objavili v 47 % článkoch, teda takmer v polovici. Stali sa tak vôbec najcitovanejšími 

odborníkmi na autizmus. V Číne sú zdravotní odborníci (25,5 %) a akademici (7,9 %) tiež 

časté zdroje. Výrazný priestor, ktorý médiá týmto odborníkom venujú, môže viesť k 

medikalizácii autizmu (Crawford, 1980; Sawchuk & Clarke, 2015). Medikalizácia je 

termín, ktorý odkazuje za prvé k prenikaniu profesionálnej moci lekárov do najrôznejších 

oblastí života, napríklad tam, kde kedysi boli najvyššou autoritou kňazi alebo právnici. Za 

druhé odkazuje tento termín k rozpätiu spoločenských fenoménov, ktoré sú 

sprostredkované v medicínskych pojmoch ako sú zdravie či choroba (Crawford, 1980). 

Medikalizácia tak ovplyvňuje, kto je na danú problematiku expertom a akým jazykom sa o 

problematike bude rozprávať: „Viac deviantné správanie je definované v pojmoch 

choroby, zatiaľčo normálnosť v pojmoch zdravia,“ (Crawford, 1980, 370). Ak by médiá o 

autizme referovali len v medicínskych pojmoch, nedokázali by sme sa k nemu vztiahnuť, 

na to sú totiž potrebné príbehy konkrétnych ľudí s PAS a ich rodín. 

 

Ďalšími často sa vyskytujúcimi aktérmi sú rodinní príslušníci človeka s PAS. V 

amerických novinách McKeever zistila, že názor rodiny sa objavuje v 42 % článkov, čím 

sa s rozdielom 5 % umiestňuje na druhé miesto za vedcami a medikmi. V Čínskych 

novinách sú dokonca rodinní príslušníci spolu ako skupina najcitovanejšími zdrojmi, 

vyskytujú sa dokopy v 31,5 % článkov, čím sa percentuálnym zastúpením dostávaju pred 

zdravotných odborníkov. Autorky čínskej štúdie v nej zároveň vysvetľujú, že špecifikom 

čínskej kultúry je výrazné vnímanie zodpovednosti rodiny v starostlivosti o ľudí s PAS. To 

ale môže mať negatívne dôsledky na situáciu osôb s PAS v krajine, pretože tak nevzniká 

tlak na to, aby sa štát o túto problematiku zaujímal, vyhradil na ňu financie, umožnil 



 

34 

 

inštitucionálnu starostlivosť a rôzne odľahčujúce služby pre rodiny: „Fakt, že rodinní 

príslušníci sú v čínskom novinovom pokrytí autizmu citovaní viac ako lekári, môže 

indikovať, že autizmus je záležitosťou rodiny a nie lekárskou záležitosťou alebo 

spoločenským problémom,“ (Bie & Tang, 2015, 891). Bie a Tang tiež zistili, že medzi 

rodinnými príslušníkmi mali najvýznamnejšie miesto matky ľudí s autizmom. Ich názory 

sa objavili v 24,8 % článkov. To je výrazne viac ako otcovia (9,5 %), starí rodičia (1,1 %) 

alebo iní príbuzní (1,4 %) (Bie & Tang, 2015).  Nepomer medzi priestorom, ktorý je 

venovaný matkám a otcom ľudí s autizmom, by mohol byť spôsobený klasickou 

predstavou o prerozdeľovaní úloh v rodine: otec je v práci, čím pomáha rodinu finančne 

zabezpečiť, zatiaľ čo matka sa doma stará o dieťa s autizmom, preto o ňom dokáže 

poskytnúť médiám viac informácií. 

 

Obrovský rozdiel medzi americkou a čínskou štúdiou sa ukázal v citovaní vládnych 

predstaviteľov. Zatiaľ čo podľa McKeever sú vládni zastupitelia zdrojmi v 41 % článkoch, 

Bie a Tang ukazujú, že v Číne je to len v 9 % článkov. Podobný je aj rozdiel v zastúpení 

neziskových organizácií. V The New York Times a The Washington Post sa objavili v 35 % 

analyzovaných článkov. V piatich vedúcich čínskych novinách sa podporovatelia komunity 

(medzi ktorých Bie a Tang počítajú práve aj neziskové organizácie) objavili len v 11,3 % 

článkov. To vidia autorky štúdie ako problematické: „nedostatok hlasov politikov a 

neziskových organizácií nielen zdôrazňuje nedostatočnú podporu pre ľudí s autizmom zo 

strany vlády a spoločnosti, ale tiež indikuje, že čínska vláda sa zdráha dialógu o tejto 

marginalizovanej populácii, čím vytvára prekážky pre rozvoj služieb pomáhajúcim ľuďom 

s autizmom“ (Bie & Tang, 2015, 891). Naproti tomu fakt, že vo vybraných amerických 

novinách boli vládni zastupitelia pomerne častým zdrojom informácií, je dobre 

pochopiteľný, keď si uvedomíme, že McKeever analyzovala články od začiatku januára 

1996 do konca decembra 2006, pretože pre deväťdesiate roky je príznačné stupňovanie 

výskytu autizmu a Cobating Autism Act (Akt boja proti autizmu) bol schválený práve v 

decembri 2006. Je prirodzené, že tomuto schváleniu predchádzali práve články, v ktorých 

sa vládni predstavitelia mali príležitosť k tomuto kroku vyjadriť.  
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5.4 Témy 

 

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý nás navádza k tomu, z akého uhla máme podľa médií na 

problematiku nahliadať, je rámcovanie problému s ohľadom na tému článku. Ak o autizme 

čítame v súvislosti s vakcináciou, lekárskym výskumom či diagnostikou, vidíme ho z iného 

uhla, ako keď napríklad čítame o úspechoch človeka s PAS, o jeho rodine a o jeho snahe 

zaradiť sa do spoločnosti. Tento druh rámcovania sa v angličtine nazýva issue framing ( 

Kang, 2013 a Bie & Tang, 2015). Kang, ktorý sa zaoberá rámcovaním autizmu v 

amerických televíznych správach, vysvetľuje, že issue framing sa zaoberá tým, v súvislosti 

s ktorými témami je určitý predmet v médiách prezentovaný. To pomáha pochopiť 

štruktúru, ktorá sa pri predstavení daného predmetu v médiách vyskytuje. Aj pri autizme 

táto štruktúra vysvitá na povrch: „Správy o mentálnom postihnutí, vrátane autizmu a 

poruchy pozornosti s hyperaktivitou, ukazujú určitý vzorec“ (Kang, 2013, 247). Kang 

preto skúma výskyt sedemnástich tém, ktoré sa v súvislosti s autizmom objavili v 

televíznych správach.  

 

Tým, ktoré témy sa v súvislosti s autizmom objavujú v novinách, sa zaoberali nielen Bie a 

Tang v ich práci z roku 2015, ale už Sandra Jones a Valerie Harwood v ich analýze 

austrálskej tlače z roku 2009. Autorky vykonali obsahovú analýzu 1228 článkov a zistili, 

že články spadali do nasledujúcich desiatich kategórií: 

1. miesta a financie (287 článkov) 

2. vzdelanie (25 článkov) 

3. výzva k zhromažďovaniu darov (129 článkov) 

4. výskum (97 článkov) 

5. MMR (27 článkov) 

6. diagnóza (27 článkov) 

7. dopad na rodinu (69 článkov) 

8. kriminálne prípady a správy (189 článkov) 

9. podpora komunity (41 článkov) 

10. všeobecné  (296 článkov). 

Najviac článkov teda (okrem poslednej, všeobecnej kategórie) spadalo pod hlavičku miesta 

a financie. Približne polovicu z nich autorky označili za negatívne články, teda tie, ktoré 

informovali o nedostatočnom počte miest v sociálnych a vzdelávacích inštitúciách pre ľudí 
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s PAS alebo o znížení tohto počtu. Za pozitívne označili autorky tie články, ktorých 

stredobodom bolo poskytnutie rôznych služieb či zvýšenie financovania na podporu ľudí s 

PAS (Jones  &  Harwood,  2009).  

 

Druhou najčastejšou kategóriou boli kriminálne prípady a správy. Toto vysoké číslo je 

dané pravdepodobne aj tým, že určitému závažnému prípadu, kedy rodič svoje dieťa s PAS 

opustil alebo mu ublížil či dokonca ho usmrtil, sa obsiahlo zvykne venovať viacero novín. 

Napríklad príbeh, kedy matka udusila svojho syna s autizmom a potom sa pokúsila usmrtiť 

aj seba, sledovali médiá od prvých správ o prípade až po vynesenie rozsudku, tejto jednej 

téme sa teda venovalo pomerne dosť článkov. Veľký počet článkov sa jednej téme venuje 

aj v prípade, že sa dieťa alebo aj dospelý človek s autizmom stratil a bolo po ňom 

vyhlásené pátranie. Rozšírenie oznamu medzi čo najväčší počet ľudí je tu totiž kľúčové. 

Okrem prípadov, kedy sa stal človek s PAS obeťou, spadajú do tejto kategórie aj prípady,  

v ktorých je človek s PAS hrozbou pre svoje okolie. V týchto prípadoch je to pritom „často 

s dôrazom na jednotlivcov, voči ktorým boli obvinenia zamietnuté v dôsledku „ich“ 

autizmu“ (Jones  &  Harwood,  2009, 13). Drvivá väčšina článkov v tejto kategórii je 

podľa autoriek ladená negatívne. Práve tu vidíme, ako médiá reprodukujú duálny 

stereotyp, podľa ktorého je osoba s mentálnym znevýhodnením buď obeťou alebo hrozbou, 

v každom prípade však komplikáciou. 

 

Treťou najčastejšou témou, ktorá sa v súvislosti s autizmom objavovala, bola výzva k 

zhromažďovaniu darov, napríklad benefičné zbierky v rámci rôznych kultúrnych akcií a 

podobne. I keď autorky vnímajú takéto články prevažne pozitívne, pretože za nimi vidia 

najmä ochotu komunity pomáhať ľuďom s PAS, Jones a Eayrs upozorňujú na to, že je 

potrebné takéto články vybalancovať inými, v ktorých sú ľudia s postihnutím aktívnymi 

aktérmi a nielen bezbrannými príjemcami pomoci od ostatných (Jones & Eayrs, 1996).  

 

Pomerne dosť článkov sa venovalo výskumu, čo nie je prekvapivé, keď si uvedomíme, že 

príčiny autizmu nie sú stále úplne odhalené a rovnako neexistuje ani konsenzus ohľadom 

toho, aké riešenia môžu zmierniť niektoré negatívne sprievodné javy. Naproti tomu MMR 

vakcíne, ktorá svojho času spôsobila paniku a v podstate dopomohla k tomu, aby sa 

autizmus stal verejnou záležitosťou, sa venovalo len 27 článkov. A z tohto počtu 16 

článkov prepojenie medzi vakcínou a autizmom popieralo. Autorky tvrdia, že s postupom 
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času dokážu o tejto téme médiá informovať presnejšie (Jones  &  Harwood,  2009). Zdá sa, 

že téma, ktorá kedysi plne zamestnávala nielen médiá, ale aj mediálnych teoretikov 

(napríklad Holton a kol.,2012), postupne stráca na sile. Zvyšné témy stručne popisujem v 

časti s názvom Výskumné otázky.  
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6. Vlastný výskum 

 

V mojom vlastnom výskume ma bude zaujímať, ako sú ľudia s PAS a aj autizmus samotný 

reprezentovaní v českých celoštátnych denníkoch. Najprv popíšem, odkiaľ čerpám dáta k 

analýze a akým spôsobom ich spracovávam. Následne formulujem desať výskumných 

otázok, ku ktorým ma inšpirovali vyššie popísané výskumy zo Spojených štátov, 

Spojeného kráľovstva, Austrálie a Číny. Výsledky analýzy ilustrujem aj pomocou tabuliek 

a grafov. Ku každej podkapitole pridávam aj konkrétne úryvky z novín, ktoré moje závery 

ozrejmujú na konkrétnych prípadoch. Na koniec tejto kapitoly zaraďujem súhrn vlastných 

záverov, aby bolo možné vnímať celistvý obraz, ku ktorému pomocou zodpovedania 

jednotlivých výskumných otázok smerujem. V tomto záverečnom súhrne tiež porovnám 

výsledky analýzy z českého mediálneho prostredia so zahraničnými výskumami.  

 

6.1 Metodológia 

 

Vzhľadom k tomu, že vo viacerých krajinách už existujú výskumy mediálnej reprezentácie 

autizmu
11

, a vzhľadom k tomu, že mi nebol zrejmý dôvod, pre ktorý by táto reprezentácia 

mala byť v Čechách zásadne odlišná, som sa rozhodla vychádzať prevažne z už 

existujúcich kategórií. Jednotlivé novinové články prešli s ohľadom na nižšie uvedené 

výskumné otázky kvantitatívnou obsahovou analýzou a analýzou rámcov.  

 

Ako napovedá samotný názov, kvantitatívna obsahová analýza patrí do tej oblasti výskumu 

médií, ktorá sa zaoberá mediálnymi zdeleniami. Kvantitatívna obsahová analýza ukazuje, 

koľko priestoru venuje jednotlivým témam určité médium a v dlhodobejšom horizonte 

môže ozrejmiť aj nastoľovanie tém (Trampota & Vojtěchovská, 2010). Pre kvantitatívnu 

obsahovú analýzu je typická štrukturovanosť, overiteľnosť a schopnosť spracovať veľké 

množstvo dát (Trampota & Vojtěchovská, 2010). Je ale dôležité mať na pamäti, že 

„kvantitatívne dáta vyvolávajú predstavu objektívnej danosti“, ale pritom „sú výsledkom 

                                                           
11

 Napríklad Jones  &  Harwood, 2009; Huws & Jones, 2011; Kang, 2013; McKeever, 2013;  Prochnow, 

2014 a Bie & Tang, 2015.   
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kategorizačného systému vystaveného výskumníkom“, pretože „samotná kategorizácia je 

uchopením a prispôsobením si reality“ (Trampota & Vojtěchovská, 2010, 110).  

 

Kódovaciu knihu je možné nájsť v Prílohe č.2. Najprv bol nakódovaný súbor päťdesiatich 

článkov. Toto skúšobné kódovanie ukázalo, nakoľko sú použité kategórie nosné a došlo k 

zopár malým úpravám. Nasledovala analýza všetkých článkov z rokov 2006, 2011 a 2016 

a nakoniec ich interpretácia. Súbor s analyzovanými dátami je kvôli rozsahu priložený k 

elektronickej verzii práce ako samostatný súbor a k vytlačenej verzii práce na vloženom 

CD. 

 

6.2 Výberový súbor 

 

Základný súbor, ku ktorému by som sa chcela v mojej analýze vzťahovať, sú celoštátne 

české denníky v období od roku 2006 do roku 2016. Pre tento účel som zvolila výberový 

súbor, ktorý v tejto podkapitole detailne popíšem.  

 

K analýze som vybrala texty z denníkov Aha!, Blesk, Hospodářské noviny, Lidové noviny, 

Mladá fronta DNES, Právo a Sport. Čo sa týka predaného nákladu, podľa denného 

priemeru predaného nákladu za rok 2016 radíme tieto denníky nasledovne:  

● Blesk (228 479) 

● Mladá fronta DNES (146 259) 

● Právo (82 675) 

● Aha! (52 614) 

● Sport (39 038) 

● Lidové noviny (38 337) 

● Hospodářské noviny (30 202) (Ověřovaná data [online], cit. 8.5.2018). 

Dá sa predpokladať, že sedem vyššie spomenutých denníkov sa dostane k širokej časti 

obyvateľstva a má významnú úlohu na formovanie názorov o poruche autistického spektra.   

 

Pre vlastnú analýzu som prečítala celkom 587 článkov, kľúčovým slovným základom pre 

vyhľadávanie článkov bol autis* a používala som databázu Newton. Regionálne duplicity 

boli vylúčené. Z týchto článkov bolo 122 z roku 2006, 179 z roku 2011 a 286 z roku 
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2016.
12

 Základom kvantitatívnej analýzy sa nakoniec stalo 539 článkov, z čoho 106 

vzniklo v roku 2006, 161 v roku 2011 a 272 v roku 2016. Ukázalo sa totiž, že zvyšné 

články sa nevenovali autizmu, ale používali slovo autistický či autista ako metaforu, čo 

ešte bližšie popíšem v kapitole Diskusia. 

 

Päťročné odstupy som zvolila preto, aby bolo možné sledovať, ako sa mediálna 

reprezentácia premieňala v čase. Počet článkov v týchto troch rokoch oproti 

predchádzajúcemu vždy stúpa. Pre celé obdobie 2006 až 2016 ale neplatí, že by sa každým 

rokom počet článkov oproti predchádzajúcemu obdobiu zvyšoval. Kolísajúcu tendenciu je 

vidno v Grafe 1.   

 

Graf 1: Počet článkov obsahujúcich slovný základ autis* v období od 1.1.2006 do 31.12.2016 

 

6.3 Výskumné otázky 

 

V tejto podkapitole je mojim cieľom predstaviť otázky pre vlastný výskum. Uvádzam tiež, 

ktorý zo zahraničných výskumov slúžil ako ich predobraz. V prvých troch otázkach sa 

zameriam na to, ako médiá definujú autizmus samotný a čo považujú za jeho príčiny a 

možné riešenia. V ďalšej skupine otázok prejdem k skúmaniu rámcov a spôsobov 

zobrazovania. Pýtať sa budem aj na ich premeny v čase. Zaujímať ma ďalej budú témy, 

ktoré sa v článkoch najčastejšie opakujú. Pomocou ďalšej výskumnej otázky zistím, ktoré 

                                                           
12

 Vždy od prvého januára až do tridsiateho prvého decembra.  
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typy aktérov sa v článkoch vyskytujú najčastejšie. A nakoniec sa pozriem na to, v akom 

rozsahu sa analyzované články autizmu venovali. 

 

Výskumná otázka č.1 (VO1): Ktoré aspekty autizmu sú najčastejšie uvádzané? 

 

Odpoveď na túto otázku nám pomôže pochopiť, ako si na otázku „Čo je to autizmus?“ 

odpovedajú médiá. Alexandria Prochnow vo svojej práci An Analysis of Autism through 

Media Representation (Prochnow, 2014) porovnáva medicínsku definíciu autizmu podľa 

Laury Carpenterovej s tou mediálnou. To znamená, že skúma výskyt jednotlivých aspektov 

autizmu v mediálnych zdeleniach. Upravená verzia Carpenterovej pokynov bola 

uverejnená v knihe DSM-5 (v angličtine skratka pre Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders). Pri analýze článkov vychádzam z českého prekladu tohto 

diagnostického manuálu
13

. Sledujem početnosť výskytu nasledujúcich aspektov autizmu, u 

ktorých uvádzam vždy príklady ich prejavu: 

 

1. uvedených je viacero aspektov 

Pre poruchu autistického spektra je príznačné, že má viacero prejavov. Aby sme tejto 

poruche porozumeli, je nutné poznať ju v jej komplexite. Samotné deficity v spoločensko-

emočnej oblasti k autizmu nutne nepoukazujú. Podobne ani samotná hyper- alebo 

hyporeaktivita na zmyslové vnemy. Až kombinácia viacerých týchto aspektov poukazuje k 

autizmu. Táto kategória teda pomôže určiť, či noviny vysvetľujú autizmus v jeho 

komplexite alebo či ho stotožňujú len s jedným z jeho príznakov. 

 

2. deficity v nonverbálnej komunikácii používanej pri spoločenskej interakcii 

Tu sa radí napríklad abnormálne používanie očného kontaktu, znížené porozumenie a 

používanie gestikulácie, naučená gestikulácia a neschopnosť spontánnej gestikulácie,  

atypický výraz tváre a postoj tela alebo aj úplná absencia výrazu v tvári, abnormálna 

hlasitosť a intonácia reči, deficity v zdieľaní pozornosti (napr. dieťa neukazuje predmet 

ostatným vrstevníkom, aby s nimi zdieľalo záujem oňho alebo naopak samo nejaví záujem 

o predmet, ktorý je ukazovaný jemu) (Raboch a kol., 2015).      

 

                                                           
13

V českom preklade vyšlo ako: RABOCH, Jiří, Michal HRDLIČKA, Pavel MOHR, Pavel PAVLOVSKÝ a Radek 

PTÁČEK. DSM-5®: diagnostický a statistický manuál duševních poruch. Praha: Hogrefe - Testcentrum, 2015.  
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3. deficity v sociálno-emočnej reciprocite a v nadväzovaní, udržiavaní a porozumení 

vzťahom 

Tu patrí abnormálny sociálny prístup, narušenie schopnosti viesť obyčajnú obojstrannú 

konverzáciu, obmedzené zdieľanie (napr. emócií), neschopnosť iniciovať spoločenskú 

interakciu a neschopnosť reagovať na ňu, malá alebo žiadna schopnosť imitovať chovanie 

ostatných, jednostranná reč (označuje a pýta sa, ale nekomentuje a nezdieľa), narušené 

spracovanie komplexnej sociálnej situácie a reakcie na ňu (čo a kedy mám povedať), úsilie 

a úzkosť pri snahe odhadnúť, čo je pre ostatných spoločensky prijateľné (Raboch a kol., 

2015). 

 K problémom v oblasti vzťahov radíme napríklad problematické hľadanie kamarátov a 

neporozumenie konceptu kamarátstva, uprednostňovanie samotárskych aktivít, 

neschopnosť prispôsobiť chovanie rôznym sociálnym kontextom, nezáujem o ostatných 

vrstevníkov, pasívny alebo naopak neprimeraný až agresívny prístup k ostatným ľuďom, u 

detí neschopnosť zdieľať imaginatívnu hru s ostatnými (Raboch a kol., 2015).  

 

4. stereotypné alebo repetitívne pohyby, použitie objektov alebo reči 

Spadá tu repetitívna reč (vyznačujúca sa napríklad echoláliou, opakovaním po ostatných 

ľuďoch, stereotypným používaním slov), motorické stereotypy (napríklad tlieskanie 

rukami) a repetitívne používanie objektov (zarovnávanie hračiek, naťahovanie 

automatického autíčka po rovnakej dráhe a pod.) (Raboch a kol., 2015). 

 

5. trvanie na rovnakosti, neflexibilné lpenie na rutinách, ritualizované vzory 

verbálneho alebo neverbálneho správania 

Tým sa rozumie trvanie na jasných a presných pravidlách, excesívny odpor k zmene, 

zmene neprimerané rozrušenie, trvanie na rovnakom dennom režime alebo na rovnakej 

vychádzkovej trase, ritualizované pozdravy a rigidné premýšľanie (Raboch a kol., 2015). 

 

6. veľmi obmedzené, fixované záujmy, ktoré sú abnormálne svojou intenzitou alebo 

svojím stredobodom 

Tu patrí napríklad posadnutosť neobvyklým predmetom či skupinou objektov alebo 

záujem o nezvyčajnú aktivitu. Taktiež tu radíme záujmy, ktoré síce nemusia vyčnievať 

svojím stredobodom, ale sú pozoruhodné intenzitou, s ktorou k nim osoba s PAS pristupuje  

(Raboch a kol., 2015). 
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7. hyper- alebo hyporeaktivita na zmyslové podnety alebo neobvyklé zaujatie 

zmyslovými aspektami prostredia 

Radíme tu napríklad neobyčajnú toleranciu bolesti a teploty, nezvyčajné objavovanie 

prostredia (napríklad prezeranie objektov zblízka bez zjavného účelu alebo očuchávanie 

objektov), zrakovú zaujatosť svetelnými objektami, nepriaznivú až extrémnu reakciu na 

určitý zmyslový podnet (napríklad červené svetlo semaforu, zvuk vysávača, oblečenie z 

určitého materiálu), časté sú vyhranené postoje k rôznym jedlám (Raboch a kol., 2015). 

 

8. problémy sú prítomné v ranom vývojovom štádiu 

Pre neurovývojové poruchy, medzi ktoré patrí aj porucha autistického spektra, je typické, 

že sa prejavia už pred začatím školskej dochádzky. 

 

9. v článku sa žiadne aspekty neuvádzajú 

Článok sa nesnaží vysvetliť, čo PAS je. Dôvodom môže byť to, že je to pre článok 

nepodstatné alebo sa môže predpokladať, že čitateľ je znalý tejto problematiky. 

  

Výskumná otázka č.2 (VO2): Aké príčiny autizmu sú prezentované?  

 

Tým, či príčiny autizmu články uvádzajú, sa zaoberali McKeever a tiež Bijie Bie a Lu 

Tang. Čínske autorky navyše skúmali výskyt rôznych typov príčin. Na základe ich práce 

budem skúmať početnosť výskytu týchto príčin:  

1. genetická príčina 

2. individuálne správanie (tu zaraďujú Bijie Bie a Lu Tang napríklad užívanie drog v 

tehotenstve) 

3. enviromentálna príčina (ako príklad uvádzajú Bijie Bie a Lu Tang znečistené 

prostredie) 

4. vakcinácia 

5. nejasná alebo komplexná príčina 

6. žiadna príčina sa v článku neuvádza. 

 

Výskumná otázka č.3 (VO3): Aké riešenia autizmu sú prezentované?  
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Rovnako ako pri predchádzajúcej výskumnej otázke, aj touto problematikou sa zaoberali  

Bijie Bie a Lu Tang ( Bie a Tang, 2015). 

Skúmať budem početnosť výskytu týchto riešení:  

1. inštitucionálna starostlivosť 

Človeku s autizmom pomáha určitá inštitúcia, napríklad psychiatrická liečebňa, chránené 

obydlie alebo stacionár pre ľudí s mentánym postihnutím a podobne. 

2. alternatívne intervencie 

Ako príklady tohto typu uvádzajú Bijie Bie a Lu Tang muzikoterapiu alebo delfínoterapiu. 

3. rodinné intervencie 

Za rodinnú intervenciu sa považuje napríklad to, keď matka dieťaťa s PAS opustí 

zamestnanie, aby sa oňho starala doma. Môžeme si pod ním predstaviť napríklad aj 

štrukturované učenie doma s rodičmi a podobne. 

4. lekárske ošetrenie 

O lekárske ošetrenie ide vtedy, keď je osobe s PAS odporúčaná medicínska intervencia, je 

jej predpísaný liek a podobne. 

5. prevencia  

Za prevenciu považujú Bijie Bie a Lu Tang napríklad vyhýbanie sa chemickým látkam 

počas tehotenstva. 

6. žiadne riešenie sa v článku neuvádza. 

 

Výskumná otázka č.4 (VO4): Aké rámcovanie autizmu sa v článkoch objavuje najčastejšie? 

 

Zameriam sa na početnosť výskytov vedeckého, ľudského a politického rámca. Tieto tri 

rámce popisuje McKeever v práci News Framing of Autism: Understanding Media 

Advocacy and the Combating Autism Act. Okrem toho sa zameriam aj na početnosť 

výskytov rámca, ktorý nazývam umeleckým. 

1. Vedecký rámec sa zameriava na „biologické, genetické alebo enviromentálne 

príčiny a dopady autizmu“ (McKeever, 2013, 222). 

2. Ľudský rámec ukazuje „individuálne/personálne alebo rodinné skúsenosti, 

perspektívy, a/alebo dôsledky autizmu“ (McKeever, 2013, 222). 

3. Politický rámec
14

 nahliada na problematiku autizmu z perspektívy „politických, 

                                                           
14

 V anglickom origináli policy frame. Slovo policy pokrýva širšie spektrum záležitostí ako slovenské slovo 

politický, ničmenej nepodarilo sa mi nájsť vhodnejší preklad.  
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právnických alebo finančných záležitostí spojených s autizmom“ (McKeever, 2013, 

222). V mojom výskume tu radím aj záležitosti spojené s vzdelávaním a výchovou.  

4. Umelecký rámec sa v McKeeverovej práci nevyskytuje, pridávam ho do mojej 

práce kvôli častému výskytu článkov, ktoré sa zaoberajú filmami, divadelnými 

predstaveniami, knihami o autizme a podobne.  

 

Výskumná otázka č.5 (VO5): Ako sa rámce vyvíjali v čase? 

 

V nadväznosti na predchádzajúcu otázku porovnám zastúpenie troch rámcov v rokoch 

2006, 2011 a 2016.  

 

Výskumná otázka č.6 (VO6): Aké spôsoby zobrazovania autizmu a ľudí s PAS sa v 

článkoch vyskytovali najčastejšie? 

 

Pracovať budem s kategorizáciou podľa Jaci C. Huwsovej a Roberta S. P. Jonesa z práce 

Missing voices: Representations of autism in British newspapers, 1999–2008: 

1. chýbajúce hlasy 

Huwsová a Jones zistili, že „hlas jednotlivca s autizmom je vo veľkej miere umlčaný a 

väčšinou je dôraz na autizmus z pohľadu tretej osoby. Správy sa utvárajú nie z pohľadu 

jednotlivcov s autizmom ale skôr z perspektívy rodičov, akademikov, zdravotných 

profesionálov a žurnalistov“ (Huws & Jones 2011, 101). Čitateľ preto môže človeka s 

autizmom považovať za neschopného vyjadriť sa alebo môže dospieť k záveru, že 

perspektíva človeka s PAS nie je dôležitá. Médiá často zobrazujú deti s autizmom, naopak 

chýbajú vyobrazenia dospelých osôb s PAS. Autizmus býva infantilizovaný, čoho 

príkladom je, keď je dospelý muž s autizmom popisovaný ako chlapec. 

2. bremeno autizmu 

Autizmus je popisovaný ako bremeno, bývajú použité slovné spojenia trpieť autizmom, 

obeť autizmu a podobne. Ľudia s autizmom sú popisovaní jednak ako zraniteľní, 

nestabilní, ľahko manipulovateľní ale tiež ako nebezpeční. Vytvára sa tak duálny stereotyp 

krehkého a nevyspytateľného človeka (Huws & Jones 2011). 

3. senzacionalizácia, miskoncepcia a zneužitie nálepky 

Senzacionalizáciou sa rozumie, že je človek s autizmom popisovaný nerealisticky, 

prehnane až nadľudsky: „Vskutku, pri interview s ľuďmi s autizmom je prezentovaná 
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vykonštruovaná a extraordinárna typológia namiesto tej ordinárnej.“ (Huws & Jones 2011, 

102).  Ak si prečítame rozhovor s človekom s autizmom, ktorý má neobyčajne vynikajúcu 

a presnú pamäť, nemusí ešte ísť o senzacionalizáciu, pretože takíto ľudia skutočne existujú. 

Ale ak sa popritom dočítame, že geniálna pamäť je pre ľudí s PAS typická, o 

senzacionalizáciu a miskoncepciu ide, pretože to odporuje štatistickým údajom. V 

skutočnosti je totiž percento takýchto prípadov len malé.  

Okrem toho je slovo autizmus používané aj v prípadoch, kedy určitej osobe nebol 

diagnostikovaný a neodôvodnene sa používa na vysvetlenie jej správania. 

 

Výskumná otázka č.7 (VO7): Ako sa spôsoby zobrazovania menili v čase? 

 

V nadväznosti na predchádzajúcu otázku porovnám spôsoby zobrazovania v rokoch 2006, 

2011 a 2016.  

 

Výskumná otázka č.8 (VO8): Ktoré témy sa  v článkoch v súvislosti s autizmom najčastejšie 

objavujú? 

 

Ako základ mi poslúžili témy, ktoré uvádzajú autorky Jones a Harwood v práci 

Representations of autism in Australian print media. Po skúšobnom nakódovaní 

päťdesiatich článkov boli doplnené tak, aby sa čo najlepšie dali aplikovať na české 

mediálne prostredie. 

1. miesta a financie 

   Pod túto hlavičku spadajú články, ktoré sa zaoberajú počtom miest pre ľudí s autizmom v 

centre dennej starostlivosti, v škôlkách, školách a podobne. Spadajú tu tiež články, ktoré sa 

zaoberajú financiami, ktoré štát alebo komunita vyhradili na podporu ľudí s autizmom. 

2. vzdelanie a výchova 

   Tieto články obsahujú „príbehy detí s diagnózou autizmus, ktorým nebolo dovolené 

zapísať sa na súkromné školy, alebo ktorým bolo dovolené zapísať sa a učiteľom 

spôsobujú stres, (príbehy) šikanovaných detí“ a podobne (Jones & Harwood, 2009, 10). V 

mojej práci tu okrem článkov súvisiacich vyslovene s vzdelávacími inštitúciami či 

systémom radím aj články, ktoré sa zaoberajú výchovnými metódami (napríklad použitím 

klietkového lôžka). 

3. výzva k zhromažďovaniu financií a darov 
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Do tejto kategórie spadajú články, ktoré vyzývajú jednotlivcov alebo organizácie, aby 

podporili ľudí s autizmom alebo aby prispeli organizáciám poskytujúcim služby ľuďom s 

autizmom. 

4.  výskum 

Články v tejto skupine sa zameriavajú na „príčiny, liečebné postupy a potenciálne liečby“ 

(Jones & Harwood, 2009, 11). 

5. MMR vakcína  

Do tejto skupiny radím články, ktoré sa akokoľvek vyjadrujú k súvislosti MMR vakcíny s 

autizmom. 

6.  diagnóza 

Tieto články popisujú, ako je autizmus diagnostikovaný, ako diagnostika pokročila alebo 

naopak zlyhala, aký vplyv má včasná diagnostika na život človeka s autizmom. 

7.  dopad na rodinu 

Tieto články sa zaoberajú vplyvom človeka s autizmom na zvyšok rodiny, napríklad 

vplyvom dieťaťa s PAS na manželstvo rodičov. 

8.  kriminálne prípady a správy 

Do tejto kategórie spadajú články o rodičoch, ktorí opustili dieťa, týrali ho alebo ho 

dokonca usmrtili. Spadajú tu tiež články o ľuďoch s autizmom, ktorí sa dopustili 

priestupku alebo trestného činu. 

9. podpora komunity 

Tu sa radia články popisujúce pomoc komunity a pokroky, ktoré vďaka nej ľudia s 

autizmom učinili. 

 10.  kultúra 

Táto téma je špecifikom mojej práce, nenachádza sa v práci Jonesovej a Harwoodovej, ale 

po skúšobnom kódovaní som považovala za potrebné ju medzi tieto kategórie pridať, 

keďže bol jej výskyt pomerne častý. Radím tu články, ktoré sa zaoberajú divadelným 

predstavením, knihou, filmom o autizme a podobne. 

 

Výskumná otázka č.9 (VO9): Aké typy aktérov sa najčastejšie v článkoch vyjadrujú k 

problematike autizmu?  

 

Vzorom pri zostavení vlastných kategórií bola práca Bijie Bie a Lu Tang. Po skúšobnom 

kódovaní boli ale pridané ďalšie kategórie. Niektoré z nasledujúcich bodov sú preto 
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špecifikom tejto práce. Narozdiel od práce čínskych autoriek tiež neskúmam výskyt 

jedného hlavného aktéra ale aj ďalších dvoch vedľajších aktérov. Skúmať budem 

početnosť výskytu týchto typov aktérov: 

1. osoba s PAS 

2. matka 

3. otec 

4. starí rodičia 

5. iní rodinní príslušníci 

6. akademici 

7. politici 

8. zdravotní odborníci 

9. podporovatelia komunity (napríklad neziskové organizácie, sponzori, darci a 

dobrovoľníci) 

10. žurnalisti 

11. ľudia z umeleckej oblasti 

12. pedagógovia 

13. ľudia z pomáhajúcich profesií
15

 (sociálni pracovníci, osobní asistenti a pod.) 

14. žiadny aktér sa v článku k problematike autizmu nevyjadril. 

 

Výskumná otázka č.10 (VO10): V akom rozsahu sa článok problematike autizmu venuje? 

 

Táto otázka mi pomôže odhaliť, či článok spomenul problematiku autizmu len okrajovo 

alebo či je jeho podstatnou súčasťou. Podľa toho články delím do troch kategórií: 

1. V článku sa nachádza len zmienka o autizme. 

2. Článok obsahuje aspoň jeden odstavec preberajúci danú problematiku. 

3. Autizmus je témou väčšej časti článku alebo celého článku. 

 

 

                                                           
15

 V obvyklom význame je tento pojem dosť široký a zahŕňa sociálnych pracovníkov, pedagógov, lekárov a 

ďalších. V mojej práci je použitý v užšom zmysle na označenie osôb, ktoré pracujú ako sociálni pracovníci či 

osobní asistenti pre ľudí s autizmom.  
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6.4 Výsledky analýzy 

 

Najčastejšie o poruche autistického spektra a o ľuďoch s autizmom písala Mladá fronta 

DNES (40,4 % článkov). S výrazným rozdielom za ňou nasledujú denníky Právo (20,2 %), 

Lidové noviny (15 %) a Blesk (13,5 %). Z Hospodářských novin pochádza 7,8 % článkov. 

Úplne najmenej o autizme referovali denníky Aha! (2,4 %) a Sport (0,6 %). Viď Graf 2 a 

Príloha č.1. 

 

Graf 2: Rozloženie článkov o poruche autistického spektra. N = 539. 

 

Z celkového počtu 587 článkov, v ktorých sa vyskytovali slová so slovným základom 

autis* (autistický, autismus, autista atď.), sa autizmom zaoberalo 539 článkov. Vo 

zvyšných 48 článkoch sa slovo používalo v prenesenom význame, ako metafora a 

podobne. Toto iné použitie slova sa objavilo v politickom, kultúrnom, športovom, 

akademickom a ďalších kontextoch. Do obsahovej analýzy som túto druhú skupinu 

článkov nezahrnovala. Iné využitie slova som ale zaznamenávala a výsledky pozorovania 

popisujem v kapitole Diskusia.  
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6.4.1 VO1: Najčastejšie uvádzané aspekty autizmu  

 

V takmer 78 %, čiže v prevažnej väčšine článkov, neboli vymenované žiadne aspekty 

poruchy autistického spektra. To je zrejmé z Tabuľky 1 nižšie. Mnoho textov neuvádzalo 

žiadne aspekty, pretože si nekládli za cieľ popisovať PAS, ale skôr podať správu o tom, 

aké zariadenie pre ľudí s autizmom sa otvorilo, koľko financií sa pre nich vyčlenilo a 

podobne.  

 

 V článkoch, ktoré sa aspektami autizmu zaoberali, sa najčastejšie objavoval súbor 

viacerých aspektov (49 článkov). Keďže porucha autistického spektra nie je 

charakterizovaná len jedným prejavom ale súborom viacerých prejavov, môžeme povedať, 

že tieto články zobrazili PAS vernejšie ako iné, v ktorých sa zmieňoval len jeden z 

množstva prejavov autizmu. Súbor viacerých aspektov bol obvykle kombináciou aspektu 3 

(deficity v sociálno-emočnej reciprocite a v nadväzovaní, udržiavaní a porozumení 

vzťahom) a jedným alebo dvomi ďalšími aspektami. Objavil sa dokonca i článok, ktorý 

uvádzal štvoricu aspektov. Ten vysvetlil, že autizmus sa prejavuje už v ranom veku 

(=aspekt 8), že slovo „pochádza z gréckeho slova autos = sám a je spojované so 

symptómom uzavretosti“ a „spoločným znakom sú poruchy sociálnej interakcie, obtiaže vo 

verbálnej i neverbálnej komunikácii a narušená schopnosť predstavivosti“ (=aspekty 2 a 3) 

a poukázal aj na stereotypné použitie reči, kedy „dieťa síce opakuje slová i vety, ale vlastne 

nič nezdeľuje“ (=aspekt 4) (Lidové noviny, 6.12.2011). 

 

Nielen v rámci súboru aspektov sa najčastejšie objavoval aspekt 3, čiže  deficity v 

sociálno-emočnej reciprocite a v nadväzovaní, udržiavaní a porozumení vzťahom. 

Najpočetnejší výskyt mal i v článkoch, ktoré uvádzali len jeden aspekt autizmu. Tam sa 

objavil až v 44 článkoch. Tieto informovali, že deti s autizmom „majú veľké problémy s 

komunikáciou a nadväzovaním kontaktov“ a adaptovať sa do kolektívu je pre nich preto 

veľkým problémom (Mladá fronta DNES, 7.2.2006) a „sú neobratné vo vychádzaní s 

ostatnými deťmi“ (Mladá fronta DNES, 25.1.2011). Na základe tohto aspektu je autizmus 

prezentovaný ako „porucha, kedy sa ľudia strania ostatných a majú problémy s 

komunikáciou“ (Mladá fronta DNES, 22.6.2011).  

 

Výskyt ostatných aspektov autizmu je neporovnateľne menší. Päť textov poukázalo na 
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trvanie na rovnakosti, neflexibilné lpenie na rutinách a ritualizované vzorce správania 

(aspekt 5). V príbehu o chlapcovi s autizmom sa píše, že jeho „choroba sa prejavuje 

zmenami nálad a problematickým znášaním akýchkoľvek zmien“ (Lidové noviny, 

23.9.2016). V inom článku zase matku zaujíma, ako by sa jej syn s PAS vzdelával, keď 

„ako autista neznáša zmeny“ (Blesk, 23.5.2016). Na toto špecifikum poruchy autistického 

spektra poukazuje aj riaditeľka strediska pre ľudí s postihnutím, ktorá zdôraznila, že osoby 

s PAS „potrebujú pre život špeciálne podmienky a prostredie, pevnú štruktúru dňa a 

maximálne stabilné prostredie“ (Právo, 21.2.2006). V inom článku kritizuje žena svojho 

exmanžela za to, že ich syna s autizmom navštevuje sporadicky a to má na dieťa negatívny 

vplyv. „Rok a pól som mu ustupovala a starala sa o deti, ale potom to už nešlo, syn má 

diagnostikovaný detský autizmus a potrebuje pravidelnosť,“ odôvodňuje žena svoju súdnu 

žiadosť o pravidelný styk otca so synom (Právo, 16.1.2016). 

 

Štyri články poukázali na deficity v nonverbálnej komunikácii (aspekt 2). „Smútok, radosť, 

strach, hnev, prekvapenie i odpor sú základné emócie, ktoré nemá väčšina ľudí problém 

vyčítať z tváre iných. Mimika je veľakrát výstižnejšia ako všetky slová. Problém je ale v 

tom, že tisíce ľudí tieto emócie nie sú schopné prečítať,“ upozorňuje jeden z textov a 

medzi ľudí, ktorí majú problémy s porozumením mimike radí práve aj ľudí s PAS (Právo, 

30.9.2016). V ďalšom texte výskumník z oblasti počítačovej technológie vysvetľuje, že 

„postihnutí autizmom nereagujú na ľudí dobre, pretože nechápu mimiku“ a dodáva, že 

„roboti sú pre nich prijateľnejší“ (Hospodářské noviny, 15.3.2011). Podobne podľa iného 

článku chystá brnenská vysoká škola databázu fotografií, ktoré ukazujú základné ľudské 

emócie a ktorá má hravým spôsobom pomôcť ľuďom s autizmom, pre ktorých je ťažké 

emócie rozoznávať (Hospodářské noviny, 16.9.2016). 

 

Dvakrát sa spomenuli veľmi intenzívne záujmy ľudí s PAS alebo záujmy o nezvyčajný 

objekt (aspekt 6). V jednom prípade boli hlavní hrdinovia divadelného diela Klub autistov 

popísaní ako „posadnutí politikou, hokejom, vinetami a prevtelením do Vladimíra 

Morávka“ (Právo, 14.4.2011). V druhom prípade šlo opäť o divadelnú hru. v Hre  Elling a 

Kjell aneb Chvála bláznovství sú hlavní hrdinovia ľudia s autizmom a popisuje sa ich 

intenzívny strach z obyčajného telefónu (Právo, 20.1.2006). 

 

Dvakrát sa pri analýze objavili aj príklady hyper- a hyporeaktivity na zmyslové vnemy. 
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Podľa pedagóga u detí s PAS „viac vnemov vyvoláva chaos a častokrát agresívne alebo iné 

prejavy správania“ (Lidové noviny, 23.2.2016). V inom texte matka dcéry s autizmom 

popisuje, že svoje dieťa preložila z bežnej školy do špeciálnej, pretože v klasickej škole 

dievča nezvládalo hluk, nedokázalo sa vzdelávať, obsedieť a vyrušovalo spolužiakov 

(Mladá fronta DNES, 23.6.2016). 

 

Stereotypné alebo repetitívne pohyby, použitie objektov alebo reči (aspekt 4) a prítomnosť 

problémov v ranom vývojom štádiu (aspekt 8) sa síce samostatne v článkoch nevyskytli, 

objavili sa ale v kombinácii s inými aspektami autizmu. A to napríklad keď matka 

popisuje, že jej syn sa už ako dieťatko prejavoval repetitívnymi pohybmi: „nožičkou si 

napríklad niekoľko minút poklepoval do rytmu“ (Blesk, 6.9.2016).  

 

V niektorých článkoch sa vyskytli aj iné aspekty, s ktorými som nerátala (aspekt 88). 

Objavili sa napríklad problémy s rečou (Mladá fronta DNES, 26.8.2011), chôdza po 

špičkách (Právo, 8.7.2011) alebo poruchy spánku (Právo, 10.3.2016). 

 

Aspekt Počet článkov Podiel (%)
16

 

Viacero aspektov (1) 49 9,1 

Nonverbálna komunikácia (2) 4 0,7 

Spoločenská a emočná oblasť (3) 44 8,2 

Stereotypné a repetitívne správanie (4) 0 0,0 

Rovnakosť, rutina a rituál (5) 5 0,9 

Fixované  a obmedzené záujmy (6) 2 0,4 

Hyper- a hyporeaktivita (7) 2 0,4 

Raný vek (8) 0 0,0 

Žiadne aspekty (9) 418 77,6 

Iné 9 1,7 

Nie je možné určiť 6 1,1 

Celkom 539 100 

Tabuľka 1: Zastúpenie jednotlivých aspektov autizmu. N = 539. 

 

                                                           
16

 Všetky percentuálne údaje v práci zaokrúhľujem na jedno desatinné miesto. 
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6.4.2 VO2: Prezentované príčiny autizmu 

 

Až v 94,8 % článkov (teda v 511 článkoch) sa žiadna príčina poruchy autistického spektra 

neuvádzala, ako je vidno z Tabuľky 2. 

 

Príčina Počet Podiel (%) 

Enviromentálna príčina 2 0,4 

Genetická príčina 8 1,5 

Individuálne správanie 6 1,1 

Iná príčina 5 0,9 

Komplexná príčina 1 0,2 

Vakcinácia 6 1,1 

Žiadna príčina sa neuvádza 511 94,8 

Celkom 539 100 

Tabuľka 2: Zastúpenie jednotlivých príčin autizmu. N = 539. 

 

Ak sa predsa len vyskytli, bolo to často v článkoch rámcovaných vedecky. To poukazuje 

na fakt, že príčina autizmu stále nie je stopercentne objasnená, vedci sa touto otázkou 

zaoberajú dodnes a médiá o ich bádaní priebežne informujú. Príčiny sú niekedy 

predstavené skôr ako možné alebo pravdepodobné príčiny, aj vedci sa vyjadrujú opatrne. 

 

V ôsmych článkoch sa objavila genetická príčina, to činí 1,5 % všetkých článkov. Podľa 

jedného z vedcov sa dá predpokladať, že porucha autistického spektra má základ v génoch, 

ale „budú potrebné ešte ďalšie výskumy, aby sa táto hypotéza potvrdila“ (Lidové noviny, 

5.5.2016). Genetická príčina bola spomenutá aj v článku o biologických hodinách mužov 

(Lidové noviny, 14.9.2011). 

 

Čo sa týka vakcinácie, niektoré texty zvažovali kauzálne spojenie medzi vakcináciou a 

autizmom, iné ju zase odmietali. Ako možnú príčinu ju označilo 6 článkov, čiže 1,1 % 

všetkých článkov. Tvrdila to napríklad matka, ktorá sa kvôli rozhodnutiu nezaočkovať 

svoje deti ocitla pred súdom: „Vraj na internete čítala výskum, podľa ktorého u 

očkovaných detí hrozí autizmus,“ (Mladá fronta DNES, 14.1.2011). Podobne sa 

vyjadrovala aj iná matka v rovnakej situácii, tá zase verila v „možnosť vzniku 
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anafylaktického šoku či možnost rozvoja autizmu“ (Aha!, 22.11.2016). Súvislosť naznačila 

v inom článku česká miss Kateřina Sokolová. Podľa nej je čím ďalej tým viac rodičov 

presvedčených o tom, že táto súvislosť je skutočná. Sokolová navyše dodáva, že to 

napokon tvrdil „nedávno i kandidát na amerického prezidenta Trump, keď prehlásil, že 

masívna vakcinácia spôsobuje autizmus,“ (Blesk, 17.10.2016). 

 

 Viacero článkov ale naopak pripomenulo fakt, že prepojenie medzi vakcínou a autizmom 

nebolo nikdy preukázané. Josef Tuček považuje prepojenie za fámu a zástancom tejto 

teórie vyčíta, že im „nijak neprekáža, že toto tvrdenie pochádza zo štúdie z roku 1998, 

ktorá bola vyvrátená ako podvodná. Stále však behá po sociálnych sieťach,“ (Lidové 

noviny, 28.12.2016). Ešte ostrejšie súvislosť poprel Miloš Čermák: „Očkovanie 

nespôsobuje autizmus, bodka. Ale na webe a Facebooku napriek tomu nájdete státisíce 

matiek, ktoré budú tvrdiť, že im tento „názor“ nemôže nikto upierať,“ (Hospodářské 

noviny, 4.11.2016). 

 

Iných šesť článkov (1,1 %) zase za rozvojom autizmu vidí individuálne správanie. Podľa 

lekárky z Oxfordskej univerzity je za autizmus zodpovedná zlá životospráva. Konkrétne 

„moderný, západný typ jedálnička”, ktorý definuje ako  „vysoko spracované, rafinované 

potraviny”, a práve tieto vedú podľa lekárky k viacerým mentálnym poruchám, ako sú 

autizmus, depresie, ADHD a iné poruchy (Lidové noviny, 14.12.2016). Podľa viacerých 

článkov sa na rozšírení autizmu podieľa súčasný trend odkládania rodičovstva na neskorší 

vek (Lidové noviny, 3.10.2006, Mladá fronta DNES, 19.5.2011, Lidové noviny, 31.8.2016, 

Právo, 10.9.2016). Podľa teoretického biológa môže byť príčinou prehnané lpenie na 

hygiene, ktoré zapríčiňuje poruchy vo fungovaní imunitného systému. Biológ preto tvrdí, 

že názor hlásajúci „najlepšie pre vaše deti je prostredie bez mikróbov“ je hlúposť (Lidové 

noviny, 26.4.2011).  

 

Kauzálna súvislosť bola v dvoch prípadoch (0,4 %) naznačená aj medzi autizmom a 

životným prostredím. Za možný faktor bolo označené ničenie buriny postrekmi 

obsahujúcimi glyfosát (Blesk, 21.5.2016) a znečistenie pochádzajúce z tranzitnej 

kamiónovej a osobnej dopravy (Právo, 29.6.2016).  

 

V jednom z článkov (0,2 %) sa dôraz kládol na to, že lekári dodnes nevedia, prečo 
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autizmus vzniká, ale len to, že sa s ním človek už narodí (Mladá fronta DNES, 

12.12.2006). Objavilo sa aj päť článkov prezentujúcich iné príčiny (0,9 %). Podľa jedného 

z nich je istá pravdepodobnosť, že by sa ako vedľajší efekt ultrazvuku mohol poškodiť 

plod v tele matky (Mladá fronta DNES, 9.8.2006), podľa iných môže za vznikom autizmu 

stáť nákaza určitým typom choroboplodných organizmov (Lidové noviny, 15.2.2011), 

nesprávna funkcia imunitného systému (Lidové noviny, 19.2.2011), predčasné narodenie 

dieťaťa (Blesk, 18.2.2016) a ďalšie. 

 

6.4.3 VO3: Prezentované riešenia autizmu 

 

Ako dosvedčuje Tabuľka 3, v 74,8 % článkov (teda v 403 článkoch) sa žiadne riešenie 

autizmu neuvádzalo. Je teda zrejmé, že riešeniami PAS sa celoštátne denníky zaoberali 

viac ako príčinami.  

 

Riešenie Počet Podiel (%) 

Alternatívne intervencie 31 5,8 

Iné riešenie 2 0,4 

Inštitucionálna starostlivosť 64 11,9 

Lekárske ošetrenie 9 1,7 

Prevencia 3 0,6 

Rodinné intervencie 27 5,0 

Žiadne riešenie 403 74,8 

Celkom 539 100 

Tabuľka 3: Zastúpenie jednotlivých riešení autizmu. N = 539.  

 

V textoch, ktoré sa o riešenie poruchy autistického spektra zaujímali, sa s výrazným 

náskokom pred ostatnými riešeniami zmieňovala inštitucionálna starostlivosť (64 článkov 

a 11,9 % všetkých článkov). Niektoré články poukazovali na možnosť umiestnenia ľudí s 

ťažšími formami autizmu kombinovanými prípadne s ďalšími poruchami ako je napríklad 

mentálna retardácia do psychiatrických ústavov. Nedá sa ale povedať, že by z analýzy 

vyvstal obraz, podľa ktorého by mali ľudia s autizmom žiť pod dohľadom profesionálov a 

izolovaní od spoločnosti. Často sa totiž v textoch zmieňovali odľahčovacie služby, 
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napríklad možnosť vložiť dieťa s autizmom do starostlivosti psychiatrov či sociálnych 

pracovníkov na pár dní alebo týždňov, aby mali rodičia možnosť načerpať nové sily. 

Viackrát sa zmieňoval i denný stacionár. Úlohou týchto inštitúcií je práve podporiť rodiny 

v tom, aby človek s PAS mohol ostať žiť v domácom prostredí. 

 

Druhou najčastejšie vyskytujúcou sa kategóriou boli rôzne alternatívne intervencie. 

Zmienilo ich tridsaťjeden článkov (5,8 % všetkých textov). Medzi týmito bola najčastejšie 

zmieňovaná canisterapia, navrhovalo ju pätnásť článkov. Cvičiteľka psov zdôrazňuje, že 

toto zviera je pre človeka s autizmom „oporou, mostom medzi jeho vnútorným a 

vonkajším svetom, prostredníkom k nadväzovaniu kontaktov s okolím a motiváciou pre 

rozvoj jeho motorických, sociálnych a komunikačných schopností“ (Právo, 23.11.2016). V 

textoch sa objavila i hipoterapia a lamaterapia. Ďalším alternatívnym riešením bola hra, 

ktorá pomáha učiť sa rozoznávať emócie. Iný článok zase uvádzal, že chlapcovi s 

autizmom pomohla hra Pokémon Go. Podľa matky bol predtým „veľmi plachý“ a s okolím 

vôbec nekomunikoval. Až pomocou hry sa otvoril svetu okolo seba. Matka tiež vraví, že 

takto šťastný a spokojný jej syn nikdy predtým nebol (Blesk, 12.8.2016). Medzi ďalšími 

alternatívnymi riešeniami sa vyskytlo napríklad jednoduché mozgové cvičenie, terapia 

pomocou robotov či kontroverzná terapia pevným objatím a ďalšie. 

 

Z dvadsiatich siedmych článkov (5 % všetkých textov) vyplynulo, že najvhodnejšou 

intervenciou je starostlivosť v rodine. O človeka s PAS sa stará jeho matka či celá rodina, 

na podporu domácej starostlivosti vznikajú podporné služby, napríklad požičiavanie 

kompenzačných pomôcok (Právo, 23.7.2011), aby mohli rodičia s deťmi precvičovať 

zručnosti v domácom prostredí, kde sa deti cítia bezpečne.  

 

Lekárske ošetrenie navrhovalo 9 článkov (1,7 % všetkých článkov). Medzi týmito sa 

objavil typ určitej génovej terapie, liečba pomocou oxytocínu a iné. Objavila sa aj liečba 

pomocou nakazenia cudzopasným červom tenkohlavcom prasačím, ktorá potlačila 

agresívne prejavy u chlapca s ťažkou formou autizmu: „Chlapec užíval raz za dva týždne 

2500 vajíčok parazita. Po piatich dávkach prestal tĺcť hlavou do steny, nehryzal sa, nebodal 

sa do očí. Po dlhej dobe mohol opäť vyjsť na prechádzku okolo domu. Rodičom spadol 

kameň zo srdca,“ (Lidové noviny, 19.2.2011).  

 



 

57 

 

Tri články uviedli, že by sa autizmu dalo predísť. Za prevenciu sa považovalo 

nepoužívanie škodlivých pesticídov, odklonenie cestnej dopravy preč z miest alebo zdravá 

strava s dostatkom vybraných tukov. 

 

6.4.4 VO4: Rámcovanie autizmu 

 

Zastúpenie jednotlivých rámcov vo všetkých rokoch dohromady vyjadruje Tabuľka 4 a 

stĺpcový Graf 3 nižšie. Jednotlivé rámce sa vzájomne nevylučujú, naopak, bolo celkom 

bežné, že sa v článku vyskytovali dva i viac rámcov. Preto treba mať na pamäti, že súčet 

podľa nasledujúcej tabuľky a grafu je vyšší ako skutočný počet článkov. Tiež jednotlivé 

percentuálne údaje spolu z rovnakého dôvodu prekračujú hranicu 100 %. Skutočný počet 

textov ale zostáva rovnaký, teda 539 analyzovaných článkov. 

 

Rámec Počet výskytov Podiel článkov (%) 

Vedecký rámec 66 12,2 

Ľudský rámec 201 37,3 

Politický rámec 328 60,9 

Umelecký rámec 152 28,2 

Tabuľka 4: Zastúpenie rámcov v analyzovaných textoch. 

 
 

 
Graf 3: Počet výskytov jednotlivých rámcov. 
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Najčastejšie sa vyskytujúcim rámcom bol politický rámec, resp. v angličtine policy 

frame.
17

 Vyskytol sa spolu v 328 článkoch. Tie sa zaoberali prerozdeľovaním financií, 

právnymi úkonmi a ďalšími záležitosťami. Veľa článkov z roku 2016 sa zaoberalo 

ministerstvom školstva a jeho postojmi k inkluzívnemu vzdelávaniu. Fakt, že je toľko 

článkov, ktoré autizmus rámcujú politicky, môžeme vnímať ako dôkaz toho, že autizmus je 

verejnou záležitosťou. Nie je považovaný za rodinný problém. Naopak, diskutuje sa o tom, 

ako by sa k ľuďom s autizmom mal zachovať štát i spoločnosť. 

 

Druhým najčastejšie sa vyskytujúcim rámcom bol ľudský rámec. Ten sa v analyzovaných 

textoch objavil 201-krát. Zdôrazňoval ľudské príbehy osôb s PAS alebo ich rodín.  

Umelecké rámcovanie sa objavilo 152 ráz. Spadali tu články, v ktorých bol autizmus buď 

nahliadaný ako zaujímavá téma pre umelecký svet, alebo články, ktoré sa zaoberali 

umeleckými dielami vytvorenými samotnými ľuďmi s PAS. Najzriedkavejšie sa 

vyskytoval vedecký rámec, v článkoch sa objavil 66-krát.  

 

Čo sa týka kombinovania rámcov, zaujímavý je fakt, že politický a umelecký rámec sa 

spolu vyskytujú len zriedka. To by mohlo poukazovať na to, že svet umenia a reálny svet 

vytvárajú dve odlišné predstavy o autizme. Na jednej strane je autizmus múzou pre 

umelcov, ktorí si často do svojich diel vyberajú vysokofunkčných ľudí s PAS, ktorí sú 

navyše obdarovaní nejakým nezvyčajným nadaním. Na druhej strane je autizmus z 

perspektívy štátu a spoločnosti záležitosťou praktickou a každodennou. Tá je vzdialená od 

idealizovaného sveta umenia. Na podporu tejto interpretácie by bolo vhodné bližšie 

analyzovať, aké typy ľudí s PAS sa v umeleckom kontexte vyskytujú.  

 

6.4.5 VO5: Vývoj rámcov v čase 

 

Tabuľky 5 a 6 ukazujú, aký bol u rámcov počet výskytov a podiel článkov osobitne v 

rokoch 2006, 2011 a 2016. Z roku 2006 pritom pochádza 106 článkov, z roku 2011 je ich 

161 a napokon 272 textov z roku 2016. Opäť je potrebné mať na pamäti, že sa často 

vyskytovalo viac rámcov v jednom texte, súčet z tabuliek by bol preto vyšší ako skutočný 

                                                           
17

 Ako už som spomenula vyššie, môj preklad plne nevystihuje anglický originál. 
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počet článkov. 

 

Rok Vedecký r. Ľudský r. Politický r. Umelecký r. 

2006 14 39 54 38 

2011 20 54 92 47 

2016 32 108 182 67 

 
Tabuľka 5: Počet výskytov rámcov v rokoch 2006, 2011 a 2016.  

 

Rok Vedecký r. (%) Ľudský r.  (%) Politický r.  (%) Umelecký r. (%) 

2006 13,2 36,8 50,9 35,8 

2011 12,4 33,5 57,1 29,2 

2016 11,8 39,7 66,9 24,6 

Tabuľka 6: Podiel článkov obsahujúcich jednotlivé rámce v rokoch 2006, 2011 a 2016.  

 

Vidíme, že v každom z uvedených rokov bol najpočetnejší politický rámec. Nasledoval ho 

ľudský rámec, umelecký rámec a nakoniec vedecký rámec. V roku 2016 vidíme nárast v 

podiele politického rámca. Toto výrazné prvenstvo politického rámca môže byť spôsobené 

tým, že v tomto roku sa veľké množstvo článkov venovalo reforme ministerstva školstva o 

inkluzívnom vzdelávaní. Vidíme tiež, že najviac sa o umeleckých dielach o autizme 

diskutovalo na začiatku skúmaného obdobia, teda v roku 2006. Napokon si môžeme 

všimnúť, že veľmi mierne klesá zastúpenie vedeckého rámca. 

 

6.4.6 VO6: Spôsoby zobrazovania autizmu 

 

Zastúpenie troch spôsobov zobrazovania autizmu v týchto článkoch vidíme v Tabuľke 7 a 

v koláčovom Grafe 4 nižšie. Z grafu je hneď jasné, že určiť spôsob zobrazovania autizmu 

nebolo vždy možné (37,3 %). Nebolo to možné určiť obzvlášť v tých článkoch, ktoré sa 

tejto problematike venovali len okrajovo (intenzita 1)
18

. Nebolo to možné ale aj v ďalších 

prípadoch - i články, ktoré sa autizmu nevenovali len okrajovo, sa niekedy nezaujímali o 

spôsob zobrazovania autizmu ale skôr o témy, ktoré sa k nemu viažu, napríklad o financie, 

výskum, diagnostiku a podobne. Ak sa v jednom článku vyskytlo viac spôsobov 

                                                           
18

 Ak by sme brali v úvahu len tie články, v ktorých je autizmus témou významnej časti článku alebo celého 

článku (intenzita 3), počet článkov, v ktorých spôsob zobrazovania nebolo možné určiť, by klesol na 18,4 %. 
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zobrazovania spolu, vybrala som pre účely tejto analýzy vždy len jeden z nich, a to ten, 

ktorý podľa môjho úsudku v článku prevažoval.  

 

Spôsob zobrazovania Počet  Podiel (%) 

Bremeno autizmu 209 38,8  

Nie je možné určiť 201 37,3  

Iné 91 16,9  

Senzacionalizácia, miskoncepcia a 

zneužitie nálepky 22 4,1  

Chýbajúce hlasy 16 3,0  

Celkom 539 100 

Tabuľka 7: Zastúpenie jednotlivých spôsobov zobrazovania. N = 539. 

 

Graf 4: Grafické znázornenie spôsobov zobrazovania autizmu. N = 539. 

 

V článkoch, u ktorých bolo možné určiť spôsob zobrazovania, prevládal ten, ktorý som 

nazvala bremenom autizmu. Objavil sa v 38,8 % textov (ak by sme z koláčového grafu 

vylúčili články, v ktorých nebolo možné spôsob zobrazovania určiť, podiel textov 

popisujúcich autizmus ako bremeno by ešte výrazne narástol). Mnoho článkov používalo 

negatívny jazyk, veľmi často sa objavovalo slovné spojenie trpieť autizmom. Autizmus je 

v takýchto článkoch považovaný za problém (Blesk, 9.9.2016). V jednom z nadpisov 

zaznelo, že autizmus u detí v predškolskom veku je „stále častejší ortieľ“ (Lidové noviny, 

6.12.2011). Autizmus je tu označený za ortieľ - za akési zlé riadenie osudu. V inom článku 
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používa jeho autor veľmi nelichotivú lichôtku, keď v ňom píše, že autisti nie sú len 

monštrá: „Autisti v domove nie sú podľa pracovníkov len monštrá. Vraj s nimi zažívajú aj 

pekné chvíle,“ (Blesk, 9.9.2016). V článku sa píše o ťažkých prípadoch, o agresívnych 

klientoch s autizmom, ktorí sú pre sociálnych pracovníkov nebezpečný, pretože ich 

napádajú fyzicky. V inom článku sa zase dočítame o chlapcovi, ktorý síce nie je vôbec 

nebezpečný pre okolie, ale je hrozbou pre seba, pretože neuvažuje racionálne a nedokáže 

sa dorozumieť. Sprievodca medzinárodného vlaku si všimol toto o samote sediace dieťa v 

prvej triede. „Na dotaz, kde má rodičov, vôbec neodpovedal, len sa usmieval,“ popisuje sa 

v texte. Napokon sa ukázalo, že „rodičia desaťročného chlapca len na chvíľku spustili z očí 

a ten im vlakom dokázal odcestovať viac ako štyristo kilometrov.“ (Právo, 26.10.2016). 

 

Okrem toho sa našli aj články, ktoré zdôrazňovali, že PAS je bremenom pre okolie ľudí s 

autizmom. V jednom z textov sa kládla otázka: „Čo zostáva z radosti rodičov, keď zistia, 

že ich dieťa je nevyliečiteľne choré?“ (Hospodářské noviny, 1.2.2011). V jednom článku 

bol autizmus dieťaťa uvedený ako dôvod matkiných úvah o sebevražde potom, ako tento 

čin spáchala iná žena v podobnej situácii „Matka podobne postihnutého Dereka (11) z 

Liberca Lenka Černá jej ale rozumie. Sama kvôli synovmu postihnutiu nad sebevraždou 

premýšľala!“ (Blesk, 8.9.2016).  

 

Objavili sa i texty, kde boli ľudia s PAS reprezentovaní ako hrozba pre svoju rodinu či 

opatrovateľov. Napríklad v prípade, kedy sa klienti s autizmom prejavovali agresívne a žili 

preto v špeciálnom zariadení vedenom charitatívnou organizáciou. Jej člen popisuje 

náročnú prácu personálu v špeciálnom domove. Upozorňuje, že opatrovatelia musia byť 

obozretní. Inak im hrozí nebezpečenstvo: „Otočíte sa a máte nožnice v chrbte. Človek 

postihnutý autizmom sa môže celé dni správať pokojne a potom nečakane vybuchne,“ 

(Blesk, 7.9.2016). 

 

V 16,9 % článkov bol spôsob zobrazovania iný ako bremeno autizmu, chýbajúce hlasy či 

senzacionalizácia, miskoncepcia a zneužitie nálepky. Dalo by sa povedať, že všetky tieto 

tri spôsoby zobrazovania sú negatívne - bremeno autizmu vníma poruchu ako problém, 

chýbajúce hlasy zase upozorňujú na nedostatok priestoru, ktorý je ľuďom s PAS venovaný, 

a napokon senzacionalizácia, miskoncepcia a zneužitie nálepky poukazujú na to, že pravda 

o autizme môže byť niekedy v médiách pokrútená. Medzi týmito tromi kategóriami chýba 
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taký spôsob zobrazovania, ktorý by o autizme referoval neutrálne alebo pozitívne. Práve 

preto články, ktoré o autizme nereferovali negatívne, spadali do kategórie nazvanej iné 

spôsoby zobrazovania. Jeden z týchto článkov zdôrazňoval, že ak dostanú deti s autizmom 

vhodnú podporu, prekvapia nás tým, čo dokážu: „Tri a pól roku malo autistické dievčatko, 

keď ju lekári označili za nevzdelávateľnú,“ uvádza text hneď na začiatku. Vzápätí sa ale 

dozvieme, že dnes je dievča žiačkou bežnej základnej školy a okrem toho má i vynikajúci 

prospech (Mladá fronta DNES, 4.12.2006).  

 

Kategória chýbajúce hlasy sa objavila v 3,0 % vybraných článkov. Skutočné percento 

článkov je vyššie, pretože sa táto kategória viackrát objavovala s kategóriou bremeno 

autizmu, v mojej práci som ale pri odpovedi na túto výskumnú otázku zaznačovala vždy 

len jednu najvýraznejšiu kategóriou. Je dôležité upozorniť, že za poznávací znak tejto 

kategórie som nepovažovala to, že človek s PAS v článku nie je priamo citovaný alebo 

parafrázovaný. To sa mi zdalo nevhodné obzvlášť s prihliadnutím k faktu, že v článkoch sa 

často objavovali deti s autizmom alebo nevokálni autisti. Do tejto kategórie som radila tie 

články, v ktorých podľa môjho názoru chýbal pohľad na problematiku z perspektívy 

človeka s PAS. Stávalo sa napríklad, že bola v článku prítomná len perspektíva rodiny 

dieťaťa s PAS. Napríklad sa zdôraznilo, že starostlivosť o dieťa s PAS je finančne a 

psychicky náročná a že „rodičia veľakrát nemajú možnosť prenechať dieťa niekomu, kto sa 

oňho odborne postará, nemajú čas zariadiť si bežné veci, zájsť k lekárovi, nakúpiť si alebo 

len si oddýchnuť a venovať sa sami sebe“ (Mladá fronta DNES, 12.9.2006).  

 

Vyhroteným prípadom bola tragická sebevražda matky, ktorá sa rozhodla ukončiť život 

seba a svojho syna s autizmom potom, ako sa stacionár o jej syna kvôli jeho agresívnemu 

správaniu už ďalej nemohol starať. Informovalo o tom niekoľko článkov a našli sa medzi 

nimi aj také, ktoré vôbec nebrali v úvahu perspektívu tohto syna s autizmom. Často boli 

články napísané z perspektívy matky respektíve rodiny: „Zúfalým činom matka (+45) 

dvoch synov (14 a +20) z Chomutova, ktorá so starším, postihnutým autizmom skočila pod 

vlak, chcela upozorniť na bezvýchodnú situáciu ďalších podobných rodín v Česku,“ (Aha!, 

5.9.2016). Vyzdvihovalo sa v nich, že zúfalým činom matka upozorňuje na nedostatočnú 

podporu rodín s autistickými potomkami. Pri čítaní týchto článkov si nebolo možné 

nevšimnúť, že nebrali v úvahu fakt, že niekto iný rozhodol o živote či vlastne smrti človeka 

s autizmom. Akýmsi nevysloveným predpokladom teda bolo, že ťažko postihnutý muž so 
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záchvatmi hnevu nemal nárok rozhodovať o tom, či chce žiť alebo umrieť. Takýto 

predpoklad je ale veľmi problematický.  

 

Senzacionalizácia, miskoncepcia a zneužitie nálepky boli prítomné v 4,1 % článkov. 

Senzacionalizácia sa viazala napríklad k nesprávnemu predpokladu, že autizmus sa 

obvykle viaže s nejakou výnimočnou schopnosťou. Napríklad Aspergerov syndróm je 

vysvetľovaný ako autistická porucha, ktorá združuje „problémy v medziľudskej 

komunikácii s nadpriemerným intelektom“ (Mladá fronta DNES, 1.11.2016). Geniálni 

ľudia s PAS zvyknú byť hrdinami kníh a filmov. Nezabudnuteľné stvárnenie geniálneho 

autistu priniesol Rain Man a v jednom z analyzovaných článkov bol odcitovaný Dustin 

Hoffman, ktorý autistického hrdinu tohto filmu stvárnil: „Sú desiatky podôb autizmu a 

každý autista je trochu odlišný. Ale aby bol príbeh silný, potrebovali sme do nášho autistu 

vložiť všetko, čo je z autizmu pre film niečím extrémne zaujímavé. Nestačilo by mať len 

nejakého obyčajného a priemerného autistu. Preto ten náš dokáže napríklad fantasticky 

rýchlo počítať,“ (Lidové noviny, 26.5.2006). Viackrát došlo i v iných ohľadoch k 

dezinterpretácii toho, čo to vlastne porucha autistického spektra je. Je známe, že autizmus 

nie je liečiteľný, napriek tomu sme sa ale mohli dočítať, že otec „verí v synovo 

uzdravenie“ (Aha!, 30.9.2011). V jednom článku sme sa dokonca mohli dočítať, že určitý 

mladý chlapec „kedysi prekonal autizmus“ (Aha!, 12.11.2011). Mylnú predstavu o autizme 

vytváralo i tvrdenie, že chlapček má detský autizmus „v najťažšom štádiu“ (Blesk, 

17.12.2011). U autizmu totiž nehovoríme o štádiách.  

 

6.4.7  VO7: Premena spôsobov zobrazovania autizmu v čase 

 

Pre zodpovedanie tejto výskumnej otázky som vyhodnotila osobitne dáta zo 106 článkov z 

roku 2006, zo 161 článkov z roku 2011 a nakoniec 272 článkov z roku 2016. Výsledky je 

možné vidieť v Tabuľke 8. 

 

Spôsob zobrazenia Podiel v 2006 Podiel v 2011 Podiel v 2016 

Chýbajúce hlasy 4,7 2,5 2,6 

Bremeno autizmu 56,6 44,1 28,7 
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Senzacionalizácia, 

miskoncepcia a 

zneužitie nálepky 

1,9 10,6 1,1 

Iné  2,8 12,4 25,0 

Nedá sa určiť 34,0 30,4 42,6 

Celkom 100 100 100 

Tabuľka 8 : Vývoj spôsobov zobrazovania v čase. N = 539, v %. 

 

Najzaujímavejší je zrejmý výrazný pokles spôsobu nazvaného bremeno autizmu, podľa 

ktorého je autizmus problémom pre všetkých a ktorí ho popisuje výrazne negatívne. Oproti 

roku 2006 klesol tento spôsob zobrazovania v roku 2016 takmer na polovicu pôvodnej 

hodnoty. Zdá sa teda, že v časovom horizonte desiatich rokov táto negatívna reprezentácia 

postupne ustupuje do pozadia a médiá čím ďalej, tým viac popisujú autizmus v pojmoch 

odlišnosti a nie v pojmoch nedostatku a utrpenia. Zdá sa, že tomuto nasvedčuje aj takmer 

deväťnásobný nárast podielu článkov v kategórii Iné, keď porovnáme údaje z roku 2006 s 

údajmi v roku 2016. Do tejto kategórie som totiž zaznamenávala aj tie články, ktoré 

poruchu autistického spektra nezobrazovali negatívne (keďže všetky tri kategórie prebrané 

zo zahraničného výskumu poukazujú na nedostatky mediálnej reprezentácie autizmu). 

Práve tu teda spadali články, ktoré popisovali autizmus v neutrálnych či pozitívnych 

pojmoch. 

 

Ukázalo sa, že sa mierne znížil výskyt článkov, ktoré som nazvala chýbajúce hlasy. 

Vysoké percento článkov dezinterpretujúcich autizmus v roku 2011 súvisí s faktom, že 

viacero článkov v tomto roku pojednávalo o divadelnej hre Klub autistov, ktorá nedokázala 

poruchu autistického spektra verne zobraziť. 

 

6.4.8 VO8: Témy, ktoré sa v súvislosti s autizmom vyskytujú 

 

Zastúpenie jednotlivých tém je vidno v Tabuľke 9. Ak sa článok zaoberal viacerými 

témami, vybrala som pre moju analýzu tú z nich, ktorej sa článok venoval 

najintenzívnejšie. 
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Najčastejšie zastúpenou témou bola kultúra. Hlavnou témou sa stala v 21,9 % článkov. 

Tieto sa zaoberali  jednak umeleckými dielami o ľuďoch s autizmom, napríklad divadelnou 

hrou Klub autistov (Mladá fronta, 10.3.2011 a ďalšie), filmom Snow Cake (Lidové noviny, 

8.2.2006 a ďalšie), knihou a podobne. Viackrát šlo o recenzie. Alebo sa tieto kultúrne 

články zaoberali umeleckými dielami, ktoré vytvorili samotní ľudia s PAS. Napríklad ich 

výtvarnými prácami (Mladá fronta DNES, 29.5.2006), textilnými výrobkami (Lidové 

noviny, 19.9.2006) a podobne. 

 

Téma Počet Podiel (%) 

Kultúra 118 21,9 

Vzdelanie a výchova 96 17,8 

Miesta a financie 82 15,2 

Podpora komunity 61 11,3 

Kriminálne prípady a správy 43 8,0 

Iná 42 7,8 

Výskum 31 5,8 

Výzva k zhromažďovaniu financií a 

darov 22 4,1 

Diagnóza 22 4,1 

Dopad na rodinu 12 2,2 

MMR vakcína 8 1,5 

Nedá sa určiť 2 0,4 

Celkom 539 100 

Tabuľka 9: Zastúpenie jednotlivých tém. N = 539. 
 

 

Druhou najčastejšou témou bolo vzdelanie a výchova, objavilo sa v 17,8 % textov. O 

vzdelaní sa debatovalo  najmä v roku 2016, kedy sa aktívne diskutovalo o reforme 

vzdelávania, o takzvanej inklúziii, ktorá mala priniesť do lavíc bežných základných škôl 

viac detí s postihnutím. Hovorilo sa o obavách škôl z nedostatku preškoleného personálu či 

financií na asistentov či o nedostatku špeciálnych učebných pomôcok pre deti 

(Hospodářské noviny, 4.1.2016) a podobne. 

 

Tretia najčastejšia téma sa v súvislosti s autizmom venovala miestam a financiám, ktoré 

štát alebo komunita vyhradili pre ľudí s PAS alebo na výskum autizmu, a bola predmetom 
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15,2 % článkov. Čo sa týka miest, články sa venovali napríklad vzniku centra pre ľudí s 

autizmom (Mladá fronta DNES, 3.11.2006), vzniku nových učební pre deti s autizmom 

(Právo, 5.9.2011) a tak ďalej.  Čo sa týka financií, v roku 2011 sa viacero textov venovalo 

zákonu o vyplácaní príspevkov pre zdravotne postihnutých (Mladá fronta DNES, 8.3.2011 

a ďalšie). Okrem toho sa články o financiách venovali i sumám, ktoré pre ľudí s PAS 

vyhradila komunita, napríklad vďaka aukcii (Mladá fronta DNES, 20.1.2011), vďaka 

charitatívnej zbierke (Mladá fronta DNES, 11.2.2016) a podobne.  

 

V 11,3 % článkov sa hlavnou témou stala podpora komunity. Jeden z textov napríklad 

informoval o projekte, ktorý ponúka príležitosť zakúpiť vo vybraných reštauráciách teplú 

stravu pre osoby s autizmom. Jeden z koordinátorov vysvetľuje prínos tejto iniciatívy:  

„Cieľom je, aby naši klienti boli čo najviac samostatní. Veľa ich chodí do práce, kde majú 

pauzu na obed, ale majú strach niekam zájsť. Spočiatku preto budeme chodiť s nimi, aby 

zistili, ako na neznáme prostredie reagujú, a mohli tak pracovať s prípadnými problémami. 

Postupne by sme boli radi, keby na obed zvládli vyraziť sami,” (Mladá fronta DNES, 

8.11.2016). Ďalším príkladom môže byť víkendový pobyt detí s PAS, ktorý sa uskutočnil 

vďaka nabehaným kilometrom a vyšportovaným bodom od ľudí používajúcich na to 

vytvorenú aplikáciu (Lidové noviny, 27.6.2016).  

 

Piatou najčastejšou témou boli kriminálne prípady a správy. Tie sa objavili v 8 % textov. 

Zaoberali sa i situáciami, kedy predstavoval človek s PAS hrozbu sám pre seba. Napríklad 

v článku o pátracej akcii po chlapcovi s mentálnym postihnutím a PAS (Právo, 23.8.2006). 

Ďalším typom článkov boli tie, ktoré popisovali situácie, kedy bol človek s PAS hrozbou 

pre svoje okolie. Napríklad zásah polície v prípade plačúcej ženy na ulici: „Hliadka zistila, 

že šesťdesiatročná žena utiekla zo svojho bydliska pred svojim synom, ktorý je autista a 

snažil sa ju vraj v záchvate napadnúť,“ (Mladá fronta DNES, 28.2.2011). Alebo pokus 

Brita s PAS spáchať atentát na Donalda Trumpa (Právo, 22.6.2016). Iné články popisovali 

kriminálne činy spáchané na ľuďoch s autizmom. Napríklad keď polícia vyšetrovala 

sebevraždu matky, ktorá zabila i svojho syna s autizmom (Blesk, 6.9.2016). Okrem toho sa 

vyskytlo i niekoľko správ o súdnych procesoch s rodičmi, ktorí svoje deti odmietli očkovať 

s odôvodnením, že vakcína spôsobuje autizmus (Mladá fronta DNES, 14.1.2011 a ďalšie).  

 

O výskum autizmu sa zaujímalo 5,8 % článkov. Skúmali sa jednak možné príčiny autizmu, 
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spomenula sa napríklad možná škodlivosť ultrazvuku (Mladá fronta DNES, 9.8.2006), 

štúdia skúmajúca vyššie riziko autizmu u detí starších otcov (Lidové noviny, 3.10.2006) a 

podobne. Predmetom záujmu médií boli i možné riešenia autizmu, debatovalo sa o 

možnom pozitívnom vplyve oxytocínu (Lidové noviny, 4.1.2011), o liečbe pomocou 

cudzopasného tenkohlavca prasačieho (Lidové noviny, 19.2.2011) a tak ďalej.   

 

Diagnóza sa stala hlavnou témou v 4,1 % článkov. Informovali napríklad o tom, kedy je 

vhodné dieťa nechať diagnostikovať (Aha!, 18.10.2016) či o nedostatku detských 

psychiatrov, v dôsledku čoho sa na vyšetrenie musí čakať i päť mesiacov. Dlhé čakanie na 

správnu diagnózu popísal otec chlapca s PAS nasledovne: „Štyri roky trvalo, kým sa 

zistilo, čo synovi je, a kým začal brať lieky. Po nich sa upokojil, jeho vývoj je úplne iný,“ 

(Mladá fronta DNES, 10.1.2011).  

 

V 4,1 % článkov sa hlavnou témou stala tiež výzva k zhromažďovaniu financií a darov. Do 

tejto kategórie spadali články o rôznych benefičných akciách (Lidové noviny, 22.3.2006 a 

ďalšie), verejných zbierkach (Právo, 19.5.2006) a podobne.  

 

Dopad na rodinu bol stredobodom 2,2 % článkov. Jeden z týchto článkov napríklad 

informoval o kurzoch, ktoré uľahčujú návrat do práce matkám s deťmi s mentálnym 

postihnutím. „Mamičky týchto detí obyčajne venujú všetok svoj čas svojim postihnutým 

deťom. Nemôžu sa prihlásiť na žiadny kurz, pretože je ťažké zaistiť stráženie pre 

postihnuté deti. Postupne strácajú kontakt s okolím,“ popisuje sa v článku situácia matiek 

(Mladá fronta DNES, 23.9.2006). Ďalším príkladom môže byť text o rodine, ktorá sa za 

špeciálnou škôlkou pre svojho syna s autizmom musela presťahovať cez celú republiku 

(Mladá fronta DNES, 2.9.2011). Zdôrazňoval sa i finančný dopad na rodinu osoby s 

autizmom. Obzvlášť vyhroteným bol prípad Rumuna, ktorý sa pokúsil spáchať 

samovraždu skokom z balkóna rumunského parlamentu, pretože nevidel východisko z 

finančne náročnej situácie, ktorá ho ako hlavu veľkej rodiny a ako otca chlapca s autizmom 

zastihla: „Prišli úsporné opatrenia vlády, s nimi aj znižovanie platov a pre Calina nezvýšilo 

dosť na všetky potrebné lieky. (Otec) nevidel východisko, a preto skočil,“ (Právo, 

8.7.2011).  

 

Takzvaná MMR vakcína bola témou len 1,5 % článkov. To je spolu osem článkov, pričom 
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sedem z nich kauzálnu súvislosť medzi očkovaním a autizmom explicitne odmieta. V 

jednom článku bol naopak prezentovaný názor matky, ktorá je odporkyňou vakcinácie: 

„Matka neočkovaného dievčatka argumentovala, že pracovala trinásť rokov ako terapeutka 

s autistickými deťmi, u ktorých sa podľa nej táto porucha rozvinula práve po vakcinácii,“ 

(Lidové noviny, 21.1.2016). Na základe týchto údajov môžeme vidieť, že téma, ktorá bola 

svojho času rozsiahlo medializovaná, je dnes už takmer zabudnutá. 

 

6.4.9 VO9: Aktéri, ktorí sa k autizmu vyjadrujú 

 

V každom analyzovanom texte som zaznačila prítomnosť troch aktérov, ktorí sa k autizmu 

vyjadrovali. Výsledky sú zaznačené v Tabuľke 10.  

 

Aktéri Počet 

Pedagógovia 88 

Politici 73 

Iní 68 

Matky 64 

Ľudia z umeleckej oblasti 48 

Ľudia z pomáhajúcich profesií 44 

Podporovatelia komunity 37 

Zdravotní odborníci 34 

Žurnalisti 23 

Akademici 21 

Osoby s PAS 16 

Otcovia 14 

Iní rodinní príslušníci 4  

Starí rodičia 0 

Tabuľka 10: Zastúpenie aktérov.  

 

Názory samotných osôb s PAS sa v článkoch objavili len 16-krát. Sedemnásťročný 

Američan, ktorý sa stal hviezdou jedného basketbalového zápasu, svoju situáciu popísal 

nasledovne: „A autizmus? Ten ma vôbec neobmedzuje,“ (Sport, 18.3.2006). Muž s 
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autizmom zase popisuje, ako sa od nudenia sa v liečebni dostal k skladaniu básní, piesní i 

práci v občianskom združení podporujúcom ľudí s postihnutím (Mladá fronta DNES, 

22.6.2011). V ďalšom článku je parafrázovaná sťažnosť dievčatka s Aspergerovým 

syndrómom, že sa v škôlke nemôže dostatočne venovať svojim projektom, pretože po 

obede jej učiteľky prikazujú ísť spať (Právo, 13.1.2016). Priestor na vyjadrenie bol 

poskytnutý aj mladému Britovi s autizmom, ktorý sa pokúsil spáchať atentát na Donalda 

Trumpa. To popísal nasledovne: „Rok som čakal na vhodnú príležitosť. Ak by som ho 

nezastrelil tu, pokúsil by som sa o to na ďalšom mítingu,“ (Blesk, 22.6.2016).  

 

Matky ľudí s PAS boli tretím najčastejšie sa vyskytujúcim zdrojom informácií o autizme 

(ak nepočítame kategórie Iné). Ocitli sa v článkoch 64 ráz. Naproti tomu názory otcov sa 

objavili len 14-krát. Rodičia sa vyjadrovali k výchove a starostlivosti o dieťa s autizmom 

(Mladá fronta DNES, 2.9.2011), k inkluzívnemu vzdelávaniu (Blesk, 18.2.2016), k 

povinnému očkovaniu (Lidové noviny, 21.1.2016), popisovali obtiaže so starostlivosťou o 

dieťa s postihnutím (Blesk, 15.11.2011) a podobne. Starí rodičia sa v textoch neobjavili 

vôbec. Z iných rodinných príslušníkov sa v textoch objavili len súrodenci osôb s PAS, ich 

tvrdenia bolo možné nájsť 4-krát. 

 

Úplne najčastejšie boli zdrojom informácií o autizme pedagógovia, aktérmi sa stali 88 ráz. 

Riaditeľky, pedagogičky i špeciálne pedagogičky sa vyjadrovali nielen k inklúzii, ale aj k 

tomu, čo to autizmus je (Mladá fronta DNES, 7.2.2006), o vzdelávacích a výchovných 

projektoch pre ľudí s autizmom  (Mladá fronta DNES, 4.12.2006), o potrebe organizovať i 

mimoškolské aktivity pre deti s autizmom (Právo, 20.10.2006) a podobne.  

 

Z analýzy vyplynulo, že druhým najčastejším typom aktérov sa stali politici, ktorých 

názory sme si mohli prečítať 73-krát. Tí sa vyjadrovali napríklad k systému vyplácania 

dávok pre ľudí s postihnutím (Mladá fronta DNES, 19.4.2011), k spôsobu, akým sa štát 

stará respektíve nestará o rodiny s postihnutými potomkami (Právo, 8.7.2011), o 

projektoch podporujúcich ľudí s autizmom (Právo, 22.8.2011) a tak ďalej.  

 

Pomerne často sa v textoch nachádzali aj vyjadrenia ľudí z oblasti umenia, objavili sa 48 

ráz. K autizmu sa vyjadrovali dokumentaristi, režiséri, dramaturgovia, herci a ďalší umelci 

podieľajúci sa na umeleckých dielach zaoberajúcich sa autizmom. Okrem toho sa k 



 

70 

 

tématike autizmu vyjadrovali aj takí ľudia z umeleckého prostredia, ktorí síce netvoria 

umelecké diela o autizme, ale využívajú svoj vplyv na šírenie informácií o ňom a tiež na 

šírenie svojich predstáv o tom, ako by sa k ľuďom s autizmom malo pristupovať. 

Príkladom môže byť autorka obľúbenej série kníh o Harrym Potterovi, J. K. Rowlingová, 

ktorá Česko kritizovala za používanie ochranného klietkového lôžka (Mladá fronta DNES, 

7.2.2006).  

 

Vyjadrenia ľudí z pomáhajúcich profesií sa v článkoch objavili 44-krát. Medzi týmito boli 

napríklad zamestnanci organizácií pomáhajúcich ľuďom s autizmom, sociálna 

pracovníčka, koordinátor sociálnej rehabilitácie a ďalší. Vyjadrovali sa napríklad k stavu 

(Právo, 25.10.2016) a k financovaniu (Blesk, 8.9.2016) zariadení poskytujúcich služby pre 

ľudí s PAS alebo tiež k špecifikám starostlivosti o takýchto klientov (Blesk, 7.9.2016). 

.   

Podporovatelia komunity sa v textoch vyskytli 37 ráz. Boli aktérmi v rôznych príbehoch, 

kedy sa takpovediac obyčajní ľudia rozhodli podporiť buď organizáciu podporujúcu ľudí s 

autizmom alebo konkrétnu osobu s autizmom. Príkladom môže byť trojica módnych 

návrhárov, ktorej ako podklad ku kolekcii slúžili mapy vyrobené dvanásťročným chlapcom 

s Aspergerovým syndrómom (Lidové noviny, 9.9.2016). 

 

Zdravotní odborníci dostali priestor na 34 vyjadrení. Objavili sa medzi nimi psychiatri a iní 

lekári, psychológovia, zdravotné sestry, fyzioterapeuti a tak ďalej. Vyjadrovali sa k tomu, 

čo to samotný autizmus je (Právo, 23.2.2016), k možným príčinám autizmu (Lidové 

noviny, 3.10.2006), k terapeutickým postupom (Mladá fronta DNES, 16.12.2006), k 

diagnostike autizmu (Mladá fronta DNES, 10.1.2011), k vakcinácii (Mladá fronta DNES, 

14.1.2011), ku kriminalite mladých ľudí s duševnými poruchami (Mladá fronta DNES, 

17.2.2011) a podobne. 

 

Žurnalisti boli aktérmi v 23 prípadoch. Žurnalisti sa napríklad vo viacerých prípadoch 

vyjadrovali k umeleckému dielu o autizme, často vo forme recenzie (Právo, 14.4.2011 a 

ďalšie) alebo tiež v niekoľkých prípadoch odmietli súvislosť medzi očkovaním a autizmom 

(Lidové noviny, 28.12.2016 a ďalšie).  

 

Názory akademikov sa objavili 21 ráz. Akademici obvykle rozprávali o faktoroch, ktoré 
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majú vplyv na vznik autizmu (Lidové noviny, 3.10.2006 a ďalšie) a navrhovali riešenia 

autizmu (Lidové noviny, 19.2.2011 a ďalšie). 

 

6.4.10 VO10: Rozsah, v akom sa články problematike autizmu venujú 

 

Z celkového počtu 539 článkov sa autizmu venovalo len okrajovo 161 článkov (intenzita 

1). Aspoň v jednom odstavci pojednávalo o autizme 122 článkov (intenzita 2) a v 255 

článkoch sa autizmu venovala výraznejšia časť článku prípadne celý text (intenzita 3). Z 

toho je zrejmé, že v takmer 70 % prípadov (intenzita 2 a 3) sa celoštátne denníky o 

poruchy autistického spektra nezaoberali len okrajovo, ale že sa o preoblematiku zaujímali 

aktívne.  

 

6.5 Záverečné zhrnutie výsledkov analýzy 

 

V závere tejto kapitoly zhrniem výsledky analýzy, aby bolo možné lepšie vnímať celkový 

obraz, ktorý české celoštátne denníky o autizme vytvárajú. Výsledky z výskumu českého 

prostredia tiež porovnám s výsledkami zahraničných výskumov. Treba ale mať na pamäti, 

že percentuálne údaje z rôznych zahraničných výskumov, ktoré tu budem porovnávať, sú 

len orientačné, pretože každý z autorov jednotlivých výskumov samozrejme pracoval s 

iným počtom a typom tlačených médií a s iným počtom článkov z iného časového obdobia.  

   

V prvej výskumnej otázke ma zaujímalo, aké aspekty autizmu sa v médiách objavujú 

(VO1). Táto otázka sa mi zdala dôležitá preto, že o autizme hovoríme až vtedy, keď sa 

spolu objaví viacero príznakov. K tejto skutočnosti prihliadlo 49 článkov, ktoré tvoria 9,1 

% všetkých článkov. V prípadoch, kedy texty uvádzali viacero aspektov PAS a tiež v 

prípadoch, kedy uvádzali len jeden jej aspekt, sa najčastejšie zdôrazňovalo to, že ľudia s 

PAS majú problémy s nadväzovaním kontaktov s okolím, s udržiavaním medziľudských 

vzťahov a so sociálnou a emocionálnou reciprocitou. Z článkov, ktoré uvádzali len jeden 

aspekt, toto zdôraznilo 44 článkov. To je viac, ako keď spočítame dokopy všetky ostatné 

aspekty, ktoré sa objavili v článkoch uvádzajúcich len jeden aspekt. Môžeme preto 

uzavrieť, že abnormalita v spoločenskom správaní je to, čo podľa celoštátnych denníkoch 

autizmus najviac definuje. Viackrát sa bez bližšieho vysvetlenia objavilo aj obecné 
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tvrdenie, že autizmus znamená, že osoba žije vo vlastnom svete a nerozumie tomu nášmu.  

 

Predmetom môjho výskumu boli aj príčiny (VO2) a riešenia (VO3), ktoré denníky 

navrhovali. Ukázalo sa, že väčšina textov sa nezaujíma o príčiny (až 94,8 % ) ani o riešenia 

(74,8 %) autizmu. Podobný výsledok sa ukázal aj v čínskom a americkom výskume 

mediálnej reprezentácie autizmu. V oboch prípadoch sa väčšina článkov príčinám ani 

riešeniam nevenovala a v oboch prípadoch tiež platilo, že sa riešenia diskutovali viac ako 

príčiny. V piatich vedúcich čínskych novinách
19

 sa 89,6 % textov nezaujímalo o to, čo 

autizmus spôsobuje. O tom, ako by bolo možné situáciu riešiť, sa nezmienilo 66,2 % 

analyzovaných článkov (Bie a Tang, 2015). V dvoch amerických novinách
20

 sa pôvodom 

autizmu nezaoberalo 65 % článkov, možnými  intervenciami zase 52 % článkov 

(McKeever, 2013). Ak sa v českých celoštátnych denníkoch príčiny zmieňovali, 

najčastejšie šlo o vplyv genetiky. Rovnako tomu bolo v čínskej štúdii. V prípade riešení sa 

v oboch prípadoch najčastejšie spomínalo inštitucionálne riešenie. Pod inštitucionálnym 

riešením ale rozumiem nielen psychiatrické ústavy, kde pacienti žijú dlhodobo, ale aj 

krátkodobejšie pobyty v zariadeniach, ktoré poskytujú odľahčujúce služby, napríklad 

starostlivosť o potomka s PAS po dobu, kým sú rodičia na dovolenke alebo kým načerpajú 

nové sily. Cieľom týchto zariadení je práve to, aby sa rodina mohla s ich pomocou starať o  

dieťa s PAS doma. Nebolo by preto pravdivé tvrdiť, že české denníky zdôrazňujú nutnosť 

umiestniť ľudí s PAS do ústavov, kde by boli izolovaní od zvyšku spoločnosti. V článkoch, 

ktoré popisovali ako vhodné riešenie inštitucionálnu starostlivosť, sa viackrát uviedlo, že 

ide o klientov s ťažkou formou autizmu a s agresívnym správaním prípadne s kombináciou 

autizmu a ďalšej duševnej poruchy, akou je napríklad mentálna retardácia.  

    

Ďalej sa pri analýze ukázalo, že v rámcovaní v priebehu rokov došlo k výraznejšej zmene 

len v zastúpení politického rámca, premeny v zastúpení zvyšných troch rámcov neboli 

veľmi výrazné (VO5). Tento výsledok je v súlade s výsledkami analýzy dvoch amerických 

novín (McKeever, 2013). A rovnako ako tento americký výskum, i môj výsledok odporuje 

štúdii mediálnej reprezentácie HIV (Rogers, Dearing a Chang, 1991), ktorá popisovala 

chronologický výskyt týchto rámcov. Dôvod by mohol byť ten, že uvedený výskum 

reprezentácie HIV sa zameriava na začiatky mediálneho pokrytia tejto problematiky, 
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naproti čomu ja analyzujem texty v dobe od roku 2006 do roku 2016, kedy už pre české 

médiá autizmus nie je úplnou novinkou. Nie je preto zrejme dôvod domnievať sa, že by 

dochádzalo k takej dramatickej premene rámcovania ako počas prvých rokov, kedy sa 

tématika autizmu začala v českých médiách ešte len objavovať.
21

  

 

Zaujímala som sa tiež o celkové rámcovanie autizmu bez ohľadu na čas (VO4). Veľmi 

častým javom v českých celoštátnych denníkoch bolo, že sa v jednom článku objavilo 

viacero rámcov spolu. To vnímam pozitívne, pretože kombináciou viacerých rámcov 

médiá umožňujú vidieť problematiku autizmu z viacerých perspektív - autizmus nie je len 

predmetom vedeckého bádania, nie je len príbehom jednotlivca a jeho rodiny a ani nie je 

len záležitosťou štátu alebo inšpiráciou pre svet umelcov. Najčastejšie použili české 

celoštátne denníky politický rámec (328 článkov), čo naznačuje, že poruchy autistického 

spektra sú predmetom záujmu politikov i širokej verejnosti. Druhý najčastejší rámec bol 

ľudský rámec (201 textov), nasledoval umelecký rámec (152 článkov) a vedecký rámec 

(66 článkov). Nahliadaním na autizmus z ľudskej perspektívy sa české denníky blížia k 

americkej štúdii. Podľa výsledkov americkej štúdie bol totiž najčastejšie sa vyskytujúcim 

rámcom práve ten ľudský (63 %), za ním nasledoval politický (47 %) a len s malým 

rozdielom sa za ním umiestnil vedecký rámec (44 %) (McKeever, 2013). V Číne sa 

najčastejšie objavoval rámec (resp. slovami autoriek diskurz) PR, sociálna tématika a 

kriminálne prípady (62,6 %). Nasledoval diskurz s názvom ľudský záujem (21 %) a za ním  

vedecký diskurz (9,7 %). Porovnávať tieto výsledky čínskej štúdie s mojimi výsledkami 

ohľadom českého mediálneho prostredia je ale veľmi komplikované, pretože tieto údaje z 

čínskeho výskumu hovoria o článkoch, v ktorých sa vyskytoval výlučne jeden rámec. 

Kombinácia vedeckého a ľudského rámca tvorila v práci čínskych autoriek samostatnú 

kategóriu, do ktorej spadalo 7,0 % článkov. Veľkou odlišnosťou medzi týmito dvomi 

výskumami a mojim výskumom je najmä to, že narozdiel od nich pracujem pri odpovedi 

na túto výskumnú otázku s umeleckým rámcom. Ničmenej je jasné, že o autizme sa v 

súvislosti s kultúrou často debatovalo i v Číne, pretože, ako píšu autorky, „štvrtou 

najčastejšou témou (respektíve tématickým rámcovaním, ako ho nazývajú autorky) bol 

rámec umenia a kultúry“ (Bie a Tang, 2015, 891). Je ale možné povedať, že vo všetkých 

troch krajinách dochádza najzriedkavejšie k vedeckému rámcovaniu problematiky. 
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 K výraznejšej premene rámcovania v čase nedošlo ani v amerických novinách v rokoch 1996 až 2006, ako 

informuje McKeever (McKeever, 2013). 
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Analýza rámcov ukázala aj to, že politický a umelecký rámec sa nezvyknú vyskytovať 

spolu. Tento fakt považujem za veľmi zaujímavý, pretože by mohol naznačovať, že médiá 

nám poskytujú dva vzájomne sa vylučujúce pohľady na autizmus. Na jednej strane je 

autizmus inšpiráciou pre umelecké diela, na druhej strane je autizmus ako praktická 

záležitosť reprezentovaný v súvislosti s otázkami ohľadom financií, sociálneho systému a 

podobne. 

 

Čo sa týka spôsobov zobrazovania autizmu (VO6), veľmi výrazné bolo vnímanie PAS ako 

bremena či ortieľu, ktorý spôsobuje utrpenie a znemožňuje žiť plnohodnotný život. 

Autizmus bol často popisovaný v termínoch nedostatku a nie v termínoch odlišnosti: ľudia 

s autizmom boli prezentovaní nielen ako iní ako my, ale aj ako menej šťastní a spokojní.   

Iné texty naopak tento stereotyp dokázali preklenúť a popísať, že ľudia s autizmom sú síce 

v niečom odlišní ako neurotypická väčšina populácie, ale rovnako ako každý človek majú 

svoje radosti a úspechy. Prítomnosť spôsobu zobrazovania s názvom chýbajúce hlasy 

nebola veľmi výrazná, podobne ani senzacionalizácia, miskoncepcia a zneužitie nálepky. 

To môže byť ale dané aj tým, že pri mojej analýze som vždy zaznačil len jeden zo 

spôsobov zobrazovania, a to ten, ktorý som podľa môjho názoru považovala za 

najvýraznejší. V skutočnosti sa ale spôsoby zobrazovania vyskytovali i spolu. Ukázalo sa, 

že s kvantifikovateľnosťou spôsobov zobrazovania bolo niekoľko problémov, čo bližšie 

popíšem v ďalšej kapitole s názvom Diskusia, kde sa venujem limitom mojej práce. 

 

Veľmi zaujímavé výsledky poskytli údaje ohľadom vývoja spôsobov zobrazovania v čase 

(VO7). Zdá sa totiž, že čím ďalej, tým menej článkov zobrazuje autizmus ako bremeno. 

Zdá sa, že negatívny jazyk ustupuje neutrálnemu náboju a namiesto toho, že niekto trpí 

autizmom, sa tak dočítame, že niekto proste má autizmus. Poruchu autistického spektra v 

priebehu rokov médiá začínajú popisovať jednoducho ako odlišnosť a nie ako nedostatok. 

 

Čo sa týka tém, ktoré sa v textoch objavili (VO8), najčastejšie z nich sa vyskytovali 

kultúrne témy (21,9 %), vzdelanie a výchova (17,8 %) a miesta a financie (15,2 %). 

Autizmus bol predmetom mnohých článkoch o divadelných predstaveniach, knihách a 

filmoch o autizme. Viackrát šlo o recenzie takýchto diel. V roku 2016 sa aktívne 

debatovalo o inkluzívnom vzdelávaní, čo prispelo k tomu, že sa poruchy autistického 
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spektra objavovali v súvislosti s vzdelaním a výchovou tak často. Veľa článkov sa 

venovalo i miestam, ktoré boli pre ľudí s autizmom vyhradené, písalo sa o novootvorených 

inštitúciách či o rozšírení už existujúcich zariadení a podobne. Písalo sa aj o financiách, 

ktoré pre ľudí s autizmom vyhradil štát či jednotlivci a skupiny podporujúce ľudí s PAS. 

Témami, v súvislosti s ktorými sa autizmus v austrálskej tlači objavuje, sa zaoberali Jones 

a Harwood (Jones a Harwood, 2009). Témy, ktoré použili, som prebrala v mojom 

výskume, pridala som ale kategóriu kultúra. Autorky zistili, že (s výnimkou kategórie 

nazvanej všeobecné, kde spadali články, ktoré nespadali do žiadnej z kategórií) sa 

najčastejšími témami stali miesta a financie (23 %), kriminálne prípady a správy (15 %) a 

výzvy k zhromažďovaniu darov (10 %). V mojej analýze sa ukázalo, že v českých 

celoštátnych denníkoch nepatrili k trom najfrekventovanejším témam ani kriminálne 

prípady a správy (8 %) a ani výzvy k zhromažďovaniu darov  (4,1 %). Ukázalo sa tiež, že 

debaty o súvislosti medzi MMR vakcínou a autizmom sa v médiách objavujú už len veľmi 

zriedka.  

 

V každom článku som zaznačila i prítomnosť troch aktérov, ktorí sa k problematike 

autizmu vyjadrili (VO9). Najčastejšie sa v tejto úlohe objavili pedagógovia (88-krát), 

politici (73-krát) a matky (64-krát). Politici sú v súvislosti s autizmom často citovaní aj v 

amerických novinách, McKeever zistila, že vládni zastupitelia sú aktérmi v 41 % 

analyzovaných textov (McKeever, 2013). V Číne sa naopak objavili len v 9 % textov (Bie 

a Tang, 2015). Matky sú zase významným zdrojom nielen v českých, ale aj v čínskych 

novinách, ako aktéri sa objavili v 24,8 % článkov. Zdá sa preto, že dôraz na starostlivosť o 

dieťa s PAS sa v rodine kladie najmä na nich. V Čechách aj v Číne sú matky zdrojmi 

informácii o autizme oveľa častejšie ako otcovia či iní rodinní príslušníci. Čo sa týka 

vyjadrení samotných ľudí s PAS, v českých celoštátnych denníkoch sa vyskytovali len 

zriedka. Ich názor sa v celkovom počte 539 článkov objavil len 16-krát. Tento výsledok 

podporuje tvrdenie Nairna a Coverdala, že ľudia s mentálnym postihnutím nedostávaju 

obvykle v médiách priestor (Nairn & Coverdale, 2005). Aj vo výskumoch zaoberajúcich sa 

špecificky autizmom boli výsledky podobné, v amerických novinách bol človek s PAS 

aktérom v 14 % článkov, v Čínskych zase v 7,2 % textov.   

 

V poslednej výskumnej otázke som sa snažila zistiť, s akou intenzitou sa analyzované texty 

autizmu venujú (VO10). Ukázalo sa, že české celoštátne denníky sa poruchou autistického 
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spektra zaoberali okrajovo len v 30 % článkov. Vo zvyšných 70 % článkov bolo možné 

dozvedieť sa o problematike spojenej s autizmom viac informácií, pretože sa ním zaoberal 

minimálne jeden odstavec textu. 
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7. Diskusia 

 

V tejto kapitole najprv reflektujem, ako sa pri analyzovaní dát osvedčila zvolená 

kategorizácia a aké sú limity mojej práce. Následne sa vrátim k štyridsiatim ôsmim 

článkom, v ktorých sa slová autizmus, autistický, autista a pod. používali v inom ako 

obvyklom význame. Úplne v závere kapitoly navrhnem, čomu by sa mohol venovať ďalší 

výskum zaoberajúci sa mediálnou reprezentáciou autizmu a ľudí s poruchami autistického 

spektra v Česku.  

 

Limitou každého kvantitatívneho výskumu je to, že jeho výsledky závisia na voľbe 

jednotlivých kategórií, a táto voľba zase na samotnom výskumníkovi (Trampota & 

Vojtěchovská, 2010). Môj výskum preto nie je zrkadlom reality, ale len jedným zo 

spôsobov, ako je možné túto realitu rozkúskovať a jednotlivé kúsky roztriediť do vopred 

nachystaných priehradok. Pri tvorbe kategórií som sa z veľkej časti inšpirovala 

zahraničnými výskumami zaoberajúcimi sa obrazom autizmu v médiách. Zatiaľ čo 

rozpoznávanie aktérov či tém nebolo pri analyzovaní dát problematické, ukázali sa obtiaže 

pri snahe kvantifikovať jednotlivé spôsoby zobrazovania. K jednotlivým kategóriám 

spôsobov zobrazovania
22

 ma inšpiroval kvalitatívny výskum britských novín (Huws a 

Jones, 2011). Autori tejto práci si kládli za cieľ popísať najvýraznejšie trendy v britských 

novinách a nie presne definovať jednotlivé spôsoby zobrazovania. To sa pri kvantitatívnej 

obsahovej analýze českých denníkov ukázalo ako problematické. Napríklad keď sa 

zamyslíme nad kategóriou s názvom chýbajúce hlasy, vynára sa hneď otázka, na základe 

akých kritérií je možné určiť jej prítomnosť v texte. Z môjho pohľadu nedávalo zmysel, 

aby  každý článok, kde chýba citácia osoby s PAS, spadal do tejto kategórie. Ako už totiž 

bolo spomenuté vyššie, vysokofunčný vokálny autista nie je v autistickej komunite 

pravidlom. Preto som pri kvantitatívnej analýze do tejto kategórie radila len tie články, 

ktoré vôbec nezvažovali perspektívu človeka s PAS. Toto kritérium ale nie je rovnako 

presné ako niektoré iné kritériá - ak pri analýze textu zaznačím prítomnosť kategórie 

chýbajúce hlasy, nikdy to nebude s rovnakou určitosťou, ako keď v ňom zaznačím 
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 Týmito kategóriami boli chýbajúce hlasy, bremeno autizmu a senzacionalizácia, miskoncepcia a zneužitie 

nálepky. 
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prítomnosť určitého aktéra, témy alebo aspektu autizmu.  

 

V mojej práci som už naznačila, že slovo autizmus sa nepoužíva vždy vo svojom 

pôvodnom význame. V rokoch 2006, 2011 a 2016 sa slovný základ autis* objavil celkom v 

587 článkoch, pritom ale 48 z nich použilo slovo v prenesenom význame. Tabuľka so 

všetkými týmito výskytmi je priložená ako samostatný súbor k elektronickej verzii práce a 

k vytlačenej verzii práce sa nachádza na priloženom CD. Tieto výskyty spolu činia 8,2 % 

všetkých článkov zo slovným základom autis*. V umeleckom kontexte napríklad 

recenzentka napísala, že u básnika sa nie je treba obávať, že by jeho tvorba upadla do 

„sveta bezpríbehových autistických machroviniek“ (Mladá fronta DNES, 17.2.2006). V 

inom texte popisovala, že román nie je prejavom “autistného denníkara” (Mladá fronta 

DNES, 21.4.2006). Zdá sa, že v umeleckých textoch bolo slovo autistický použité pre 

tvorbu, ktorá je irelevantná a chýba jej zmysel. V politickom kontexte sme sa zase mohli 

dočítať, že „vláda pripomína spolok autistov, ktorí sa pod stolom okopávajú a nie sú 

schopní komunikovať so zvyškom sveta“ (Mladá fronta DNES, 16.4.2011) alebo že 

„vládny autizmus k reformám nikoho nepritiahne“ (Lidové noviny, 22.3.2011). V 

politickom kontexte sa teda pod pojmom autizmus zrejme myslí nezáujem či neschopnosť 

komunikovať s verejnosťou
23

. Autizmus bol použitý aj ako metafora k súčasnému stavu 

spoločnosti. Písalo sa, že dnešná spoločnosť „sa vyvíja k akémusi pluralizmu autizmov“ 

(Právo, 8.12.2016). Zdá sa, že pod tým autor myslí neschopnosť počúvať ostatných a 

vnímať iný pohľad na svet ako svoj vlastný. Podľa môjho názoru by bolo veľmi zaujímavé 

preskúmať bližšie, ako sa slová autizmus a autistický v prenesenom význame používajú a k 

čomu vlastne odkazujú.  

 

Zahraničné výskumy ukazujú, že typ tlačeného média hrá pri zobrazovaní autizmu dôležitú 

úlohu. Obsah zdelenia sa mení v závislosti od toho, koho sa snaží určitý titul osloviť. 

Wendorf Muhamad a Yang sa zaoberali rozdielmi medzi lokálnymi a celoštátnymi 

novinami v Spojených štátoch a ukázali, že zatiaľ čo v lokálnych novinách sa častejšie 

objavujú ľudské príbehy a morálny či náboženský náhľad na problematiku, v celoštátnych 

novinách je zase výraznejšie pripisovanie zodpovednosti za autizmus a konfliktné témy 

(Wendorf Muhamad a Yang, 2017). Sawchuk a Clarke zase v analýze katolíckych 
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 Jedna glosa z roku 2006 považuje používanie názvov diagnóz v prenesenom význame za veľmi nevhodné. 

(Právo, 14.10.2006). 
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tlačených médií v Severnej Amerike zistili, že v nábožensky zameraných tituloch sa 

narozdiel od mainstreamových časopisov nezvyknú objavovať vedecké a lekárske témy, 

dôraz sa kladie na akceptovanie odlišnosti a na dôležitosť zapojenia ľudí s PAS do 

spoločnosti (Sawchuk a Clarke, 2015). Clarke tiež v inom výskume porovnávala 

zobrazenie autizmu v tituloch pre ženy s titulmi pre zmiešané publikum. Ukázalo sa, že 

tieto dva zobrazenia sú kontrastné. Zatiaľ čo v gendrovo neutrálnych tituloch bola 

reprezentácia viac objektívna, v tituloch určených primárne ženám je autizmus popisovaný 

ako tragédia (Clarke, 2012). Preto nie je možné výsledky môjho výskumu celoštátnych 

denníkov považovať za výpoveď o reprezentácii autizmu v tlačených médiách obecne. 

Keďže sa na základe týchto výskumov ukazuje závislosť reprezentácie PAS od typu 

tlačeného média, bolo by zaujímavé porovnávať reprezentáciu autizmu naprieč rôznymi 

typmi tlačených médií v Česku.  
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8. Záver 

 

V závere by som chcela zdôrazniť dva momenty, ktoré sa mi zdajú veľmi dôležité.  

 

Veľkým negatívom v mediálnej reprezentácii autizmu a ľudí s PAS v českých celoštátnych 

denníkoch podľa môjho názoru je, že samotní ľudia s PAS sa k svojej situácii vyjadrovali 

len v minime článkov. Diskurz o ľuďoch s PAS sa utvára zväčša bez nich. Zdá sa, že 

žurnalisti ich nepovažovali za dôveryhodný zdroj informácií. Je síce nemožné získať 

rozhovor od ľudí s ťažkými formami autizmu žijúcimi v inštitúciách pre osoby s 

duševnými poruchami, ale existuje mnoho vysokofunkčných ľudí s PAS, ktorí by o živote 

s autizmom dokázali priniesť hodnotné informácie z prvej ruky.  

 

Naopak pozitívne som vnímala, že sa v priebehu rokov jazyk popisujúci autizmus 

premieňal z negatívneho na neutrálnejší. Navrhovala som, že by bolo vhodné popisovať 

autizmus nie ako príťaž, ale ako odlišnosť. Stále si ale musíme uvedomiť, že ľudí s 

autizmom nazývame odlišnými, pretože sú v menšine, zatiaľ čo my, neurotypickí jedinci, 

sami seba nazývame normálnymi, tzn. predstavujúcimi normu. Lenže dôvod tejto 

skutočnosti je ten, že sme väčšinou a práve väčšina normy vytvára. Osviežujúci pohľad na 

zabehnutú predstavu prinášajú slová, ktoré som si medzi stovkami analyzovaných textov 

najviac zapamätala a ktorými by som rada zakončila moju diplomovú prácu. Tento citát 

pochádza pôvodne z dokumentu Miroslava Janka a človek s poruchou autistického spektra 

v ňom vysvetľuje: „Ja nie som odlišný, to len vy ste všetci príliš rovnakí,“ (Normálny 

autistický film, 2016). 

 

 



 

81 

 

Summary 

  

In my thesis, I carried out content analysis of 539 articles about autism. These articles 

came from Czech national daily newspapers from years 2006, 2011 and 2016. Within my 

first research question I explored which aspects of autism are usually represented in these 

newspapers. Problems with social reciprocity and dealing with human relationships were 

the most commonly represented aspects. Other aspects were mentioned only rarely. The 

second and third research question aimed at the causes and solutions of autism. The 

majority of analysed texts did not mention any causes or solutions at all. When they were 

actually mentioned, genetic cause and institutional care were among the most frequent 

ones. I was also interested in the frames used by media to introduce the readers to autism. 

Policy frame was used most often, followed by human, artistic and finally science frame. 

Usually, frames were combined - one article usually did not represent autism as a solely 

political issue (or solely human / cultural / scientific issue) but it reported about autism 

spectrum disorder from more than just one perspective. Policy frame grew proportionally 

from 2006 to 2016. Within research questions six and seven I dealt with different modes of 

representation. Autism was often represented as a problem, negative language was used, 

and the articles often indicated that people suffer as a result of autism. Autism was also 

represented as a burden for families and caregivers. But a significant change has occurred 

over time as far as such a negative representation is concerned: the representation of autism 

as a source of suffering has been on the decrease. Within the eighth research question I was 

interested in the themes that occur in articles about autism. I found out that the most 

frequent themes were: culture, education and upbringing, and places and finance. The ninth 

research question was concerned with sources of information about autism. It turned out 

that educators, politics and mothers were cited most often. Mothers were cited much more 

than fathers. People with autism spectrum disorder were cited only rarely. That suggests 

that journalists do not consider them to be credible sources of information. The last 

research question showed that approximately two thirds of all articles mentioned autism 

spectrum disorder more than just briefly. As far as future research is concerned, I would 

suggest to explore how the media representation of autism differs in different types of 

printed media (local newspaper, national newspaper, religiously oriented newspaper, 

magazines for women, gender neutral magazines etc.). I would also suggest to explore the 
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metaphorical use or words ʻautismʼ and ʻautisticʼ. In 48 articles (not included in the main 

content analysis) these words were used as metaphors in the context of politics, culture, 

academy, sport etc. It would be really interesting to carry out an in-depth analysis and find 

out what exactly do these metaphors stand for.  
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Príloha č. 1: Počet výskytov článkov v jednotlivých denníkoch (tabuľka) 

Denník Počet 

Aha! 13 

Blesk 73 

Hospodářské noviny 42 

Lidové noviny 81 

Mladá fronta DNES 218 

Právo 109 
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Celkom 539 

 

Príloha č. 2: Kódovacia kniha (tabuľka) 

 

Kód premennej Názov premennej Popis premennej 

Numerický kód 

hodnoty Názov hodnoty 

D dátum 

deň vydania 

celoštátneho 

denníka  DD.MM.YYYY 

MED médium 

názov celoštátneho 

denníka 1 Lidové noviny 

   2 Mladá fronta DNES 

   3 Hospodářské noviny 

   4 Právo 

   5 Sport 

   6 Blesk 

   7 Aha! 

ASP aspekty autizmu 

VO1: výskyt 

jednotlivých 

aspektov autizmu 1 

uvedených je 

viacero aspektov 

   2 

deficity v 

nonverbálnej 

komunikácii 

používanej pri 

spoločenskej 

interakcii 

   3 

deficity v sociálno-

emočnej reciprocite a 

v nadväzovaní, 

udržiavaní a 

porozumení vzťahom 

   4 

stereotypné alebo 

repetitívne pohyby, 
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použitie objektov 

alebo reči 

   5 

trvanie na 

rovnakosti, 

neflexibilné lpenie 

na rutinách, 

ritualizované vzory 

verbálneho alebo 

neverbálneho 

správania 

   6 

veľmi obmedzené, 

fixované záujmy, 

ktoré sú abnormálne 

svojou intenzitou 

alebo svojím 

stredobodom 

   7 

hyper- alebo 

hyporeaktivita na 

zmyslové vstupy 

alebo neobvyklé 

zaujatie zmyslovými 

aspektami prostredia 

   8 

problémy sú 

prítomné v ranom 

vývojovom štádiu 

   9 

v článku sa žiadne 

aspekty neuvádzajú 

   88 iné 

   99 nie je možné určiť 

PRI príčiny autizmu 

VO2: jednotlivé 

príčiny autizmu 1 genetická príčina 

   2 

individuálne 

správanie 

   3 

enviromentálna 

príčina 

   4 vakcinácia 

   5 

nejasná alebo 

komplexná príčina 

   6 

žiadna príčina sa 

neuvádza 

   88 iná 

   99 nie je možné určiť 

RIE riešenia autizmu 

VO3: jednotlivé 

riešenia autizmu 1 

inštitucionálna 

starostlivosť 

   2 

alternatívne 

intervencie 

   3 rodinné intervencie 

   4 lekárske ošetrenie 

   5 prevencia 

   6 

žiadne riešenie sa 

neuvádza 

   88 iné 

   99 nie je možné určiť 

RAM rámce 

VO4: ako je 

autizmus v článku 

1 = prítomný 

 0 = neprítomný  
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rámcovaný  99 = nie je možné 

určiť 

   RAM1 vedecký 

   RAM2 ľudský 

   RAM3 politický 

   RAM4 umelecký 

SPZ 

spôsoby 

zobrazovania 

VO6: spôsoby 

zobrazovania 

autizmu a ľudí s PAS 1 chýbajúce hlasy 

   2 bremeno autizmu 

   3 

senzacionalizácia, 

miskoncepcia a 

zneužitie nálepky 

   88 iné 

   99 nie je možné určiť 

TEM témy 

VO8: témy, ktoré sa 

v súvislosti s 

autizmom v článku 

objavili 1 miesta a financie 

   2 vzdelanie a výchova 

   3 

výzva k 

zhromažďovaniu 

financií a darov 

   4 výskum 

   5 MMR vakcína 

   6 diagnóza 

   7 dopad na rodinu 

   8 

kriminálne prípady a 

správy 

   9 podpora komunity 

   10 kultúra 

   88 iné 

   99 nie je možné určiť 

AKT Hlavný aktér 

VO9: aktér, ktorý sa 

vyjadril k autizmu 1 osoba s PAS 

   2 matka 

   3 otec 

   4 starí rodičia 

   5 iní rodinní príslušníci 

   6 akademici 

   7 politici 

   8 zdravotní odborníci 

   9 

podporovatelia 

komunity 

   10 žurnalisti 

   11 

ľudia z umeleckej 

oblasti 

   12 pedagógovia 

   13 

ľudia z pomáhajúcich 

profesií 

   14 žiadny aktér 

   88 iný 

   99 nie je možné určiť 

AKT2 Vedľajší aktér 

Vedľajší aktér, ktorý 

sa vyjadril k autizmu. 
 

viď hodnoty aktéra 

vyššie 
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AKT3 Ďalší vedľajší aktér 

Ďalší vedľajší aktér, 

ktorý sa vyjadril k 

autizmu. 

 
viď hodnoty aktéra 

vyššie 

INT Intenzita 

rozsah, v ktorom je 

autizmus v článku 

preberaný 

1 zmienka 

   
2 

aspoň jeden 

odstavec 

   
3 

výrazná časť článku 

alebo celý článok 

 

Príloha č. 3: Iné použitie slova (kvôli rozsahu priložené k elektronickej verzii ako 

samostatný súbor a k vytlačenej verzii na vloženom CD) 

 

Príloha č. 4: Analyzované dáta (kvôli rozsahu priložené k elektronickej verzii ako 

samostatný súbor a k vytlačenej verzii na vloženom CD)  

 

 


