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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá prací českých novinářů referujících o tématech, která 

souvisejí s oblastmi medicíny, zdraví a zdravotnictví, se zřetelem na to, jak svoji 

práci vnímají sami novináři. Teoretickou část autorka otevírá výkladem některých 

základních pojmů z teorie žurnalistiky, jako jsou zpravodajské hodnoty či gatekee-

ping. Zabývá se rovněž vymezením žurnalistiky o medicíně a zdraví, vztahem me-

dicíny, médií a společnosti a upozorňuje na problémy, které při informování o od-

borných tématech vyvstávají. Snaží se také objasnit některé problematické pojmy, 

v nichž mohou novináři chybovat, a které souvisejí s informováním o nových vě-

deckých objevech. Další část práce tvoří analýza polostrukturovaných rozhovorů 

s českými novináři, kteří se dva roky a déle věnují referování o zdraví, zdravotnic-

tví a medicínských objevech. Autorka na základě analýzy výzkumných rozhovorů 

reflektuje nejen uplatnění žurnalistických rutin a postupů u takto zaměřených no-

vinářů, ale mimo jiné také význam, který přisuzují vzdělání. Důraz klade také 

na identifikování bariér, které jim práci ztěžují, nebo etických dilemat, jimž při 

práci čelí.  

 

Klíčová slova 

Rozhovor, novinář, zdraví, medicína, etika, rutiny, zakotvená teorie 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the work of Czech health journalists. The main aim is 

to find out how they perceive their work. The author opens the first part by ex-

plaining some basic concepts of journalistic theory, such as news values and gate-

keeping. She also deals with the definition of medicine and health journalism, with 

the relationship between medicine, the media and society, and draws attention to 

the issues that arise from informing about these topics. She attempts to clarify 

some problematic areas related to new scientific discoveries in which journalists 

may be mistaken. The next part of the diploma is the analysis of semi-structured 

interviews with Czech health journalists. The author focuses not only on their 

journalistic routines in the analysis, but also on importance of education, identify-

ing the barriers of their work and ethical dilemmas they face.  
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Úvod 

O hodnotě lidského zdraví uvažovali už antičtí filozofové. Za ideální stav, kterého 

by se měli všichni lidé snažit dosáhnout, považovali harmonii tělesného a duševní-

ho zdraví. V současné době převažuje přesvědčení, že hodnota zdraví je dvojí – 

individuální, která je spojena s pudem sebezáchovy jedince, a společenská vychá-

zející z předpokladu, že přežití populačního celku je závislé na pozornosti, která 

je věnována zdraví dotyčných lidí. Je tedy zřejmé, že fyzická i psychická kondice 

každého člověka ovlivňuje nejen kvalitu života jednotlivce, ale i celé společnosti. 

Jak výstižně poznamenal doktor Halfdan Mahler (in Fewtrell et al., 2008), bývalý 

generální ředitel Světové zdravotnické organizace: „Zdraví není všechno, ale všech-

no ostatní bez zdraví nestojí za nic.“1  

Průzkum zdravotní gramotnosti2, který se uskutečnil v roce 2014, nicméně ukázal, 

že obyvatelé České republiky mají v této oblasti značné rezervy. Studie realizovaná 

na reprezentativním vzorku 1037 respondentů využila k šetření model zdravotní 

gramotnosti – jeho součástí bylo například posouzení schopnosti získat relevantní 

informace o medicínských tématech a rizikových faktorech, schopnosti informacím 

porozumět, interpretovat je, vyhodnotit a také je aplikovat v praxi. Výzkum přišel 

se zjištěním, že ve srovnání s dalšími osmi zeměmi Evropské unie je zdravotní 

gramotnost v České republice podprůměrná a její úroveň patří k nejnižším (Kuče-

ra, 2015).  

Vliv na nízkou zdravotní gramotnost mohou mít i média. Informace týkající 

se zdraví totiž jednotlivci získávají zejména ze dvou zdrojů – z mezilidské komuni-

kace a z médií. Miliony lidí po celém světě každý den otevírají noviny nebo časopi-

sy, zapínají rádio či televizi nebo navštěvují internetové stránky s cílem dozvědět 

se, co je nového doma i v zahraničí. Nezřídka narážejí i na zprávy, jejichž tématem 

je lidské zdraví. Média se totiž významně podílejí na šíření informací, které varují 

veřejnost před zdravotními problémy. Způsob informování i výběr témat má 

na recipienty různé dopady. Ovlivňuje například důležitost, která je ze strany ve-

                                                           
1 „I know that health is not everything, but without health, everything else is nothing.“ 
2 Podle definice Světové zdravotnické organizace zdravotní gramotností rozumíme „soubor kogni-
tivních a sociálních schopností, který určuje motivaci a způsobilost jednotlivců k tomu, aby si dokázali 
získat přístup k informacím, porozuměli jim a využívali je způsobem, který podporuje a udržuje dobré 
zdraví“ (Národní síť podpory zdraví, 2018). 
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řejnosti přikládána jednotlivým rizikům, i péči konkrétních jedinců o jejich zdra-

votní stav.  

Roli médií v tomto ohledu shrnuje prohlášení organizace Science Media Centre 

(2002): „Média hrají klíčovou roli v naší kultuře. Mohou totiž ovlivnit veřejnost i pra-

covníky ve zdravotnictví mnohem víc než vláda nebo věda sama o sobě. Tento vliv 

klade na novináře vysoké nároky, aby se zprávami zabývali zodpovědně a prezento-

vali je způsobem, který bude sloužit veřejnému blahu. To znamená, že pokud chtějí 

vědci efektivně komunikovat s veřejností, musí nejprve efektivně komunikovat 

s médii.“3 

Problém ovšem spočívá ve skutečnosti, že média zprostředkovávají nejen informa-

ce, ale také dezinformace (Čeledová et al., 2017, s. 33). Vztah medicíny, či obecně 

vědy, a médií je poměrně komplikovaný – ačkoli se obě tyto entity vzájemně po-

třebují. Média touží po příbězích a vědci potřebují prezentovat svůj výzkum a často 

i svou osobnost veřejnosti. Zdánlivá symbióza je ale klamavá. Zatímco novináři 

chtějí velké fatální příběhy a přelomové novinky, věda o lidském zdraví funguje 

na jiném principu. Pokrok se totiž odehrává podstatně pomaleji. A právě napjaté 

vztahy mezi medicínou, médii a veřejností a etická dilemata, jimž novináři v dané 

oblasti čelí, jsou předmětem mé diplomové práce. Medicíně v médiích v kontextu 

České republiky byla totiž dosud věnována jen okrajová pozornost.  

Obsahovou analýzu článků českých novinářů pojednávajících o vědě, jejíž součástí 

je i medicína, realizoval v rámci své diplomové práce Pavel Kasík (2012). Zaměřil 

se v ní na zkoumání prezentace vědeckých autorit v masově čtených českých médi-

ích s důrazem na rámování, citace autorit a práci se zdroji. Jeho závěrem bylo zjiš-

tění, že konzistentnější způsob práce se zdroji probíhá pouze ve specializovaných 

vědeckých rubrikách. Za problematický označil jev, kdy nejsou v rámci společen-

ských rubrik uváděna do kontextu vědecká tvrzení týkající se medicíny nebo psy-

chologie. V takových rubrikách ovšem podle něj vychází více než 80 % zpráv 

o zdraví a psychologii (měřeno v rámci on-line médií). Existence Kasíkovy obsaho-

vé analýzy mě vedla k záměru soustředit se v rámci výzkumu nikoli na mediální 

                                                           
3 „Media plays a pivotal role in our culture, to the extent that it can influence both parents and 
health workers far more than government or science are able to. This places a huge duty on report-
ers and editors to cover stories responsibly, presenting them in a way that will serve the public 
good. It also means that if scientists want to communicate effectively with the public, they must first 
communicate effectively with the media.“ 
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výstupy, ale na jejich tvůrce, což považuji za vhodné rozšíření ne příliš rozsáhlého 

výzkumného pole dané oblasti v Česku.  

Hlavním cílem práce je na základě polostrukturovaných výzkumných rozhovorů 

s českými novináři, kteří se dlouhodobě věnují zdravotnictví a medicíně, najít od-

pověď na výzkumnou otázku: Jak čeští novináři referující o medicíně vnímají svou 

práci, jak při ní postupují a jak řeší etické otázky, které se kolem ní vynořují? Hlav-

ní výzkumnou otázku jsem dále rozložila na následující výzkumné otázky, které 

se staly základem pro přípravu rozhovorů: 

• Jak vnímají novináři referující o zdravotnictví a medicíně svou roli v této 

komunikaci? 

• Jaké jsou praktiky novinářů při tvorbě mediálních výstupů o medicíně 

a zdravotnictví? 

• Jaké faktory a jakým způsobem ovlivňují výběr konkrétního tématu a jeho 

pokrytí? 

• Jakým etickým dilematům čelí novináři referující o medicíně a zdraví a jak 

se s nimi vyrovnávají?  

• Jaký význam přisuzují novináři věnující se informování o medicíně a zdraví 

vzdělávání v těchto oblastech? 

• Orientují se novináři v základních termínech z oblasti výzkumu, statistiky 

a vývoje léčiv? 

Dalším autorským záměrem je aplikovat žurnalistickou teorii na specifickou oblast 

medicínské žurnalistiky.  

Strukturu práce tvoří dvě části. V první části využiji metodu syntézy k sumarizaci 

základních poznatků. Budu se zabývat žurnalistickými rutinami, vztahem medicíny 

a médií, senzacechtivým charakterem zpráv s medicínskou tématikou, eticky spor-

nými aspekty informování o medicíně, zmínkami o medicíně v žurnalistických ko-

dexech a také možnostmi vzdělávání novinářů referujících o medicíně.  

Cílem druhé části bude na základě rozhovorů s českými novináři najít odpovědi 

na uvedené výzkumné otázky. K analýze získaných kvalitativních dat použiji meto-

du zakotvené teorie a výsledky následně srovnám s obdobnými zahraničními vý-

zkumy.  
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Mým původní záměrem bylo vést rozhovory s novináři ze všech typů médií, tedy 

z tištěných, rádia, televize i online médií. Zastoupena měla být média jak soukromá, 

tak veřejnoprávní. Rozmanitost vzorku tak jak je formulována v tezích diplomové 

práce, se mi podařilo zachovat. Jisté omezení při realizaci ovšem představovala 

neschopnost některých oslovených redakcí doporučit mi k rozhovoru novináře 

specializující se dlouhodobě na oblast medicíny, zdraví a zdravotnictví. Domnívám 

se, že hlavním důvodem nebyla neochota se mnou komunikovat, ale spíše nedosta-

tek takto specializovaných žurnalistů v českých médiích. Ve vzorku tedy chybí no-

vináři ze soukromých televizních a rozhlasových stanic.  
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1 Vybrané základní pojmy žurnalistiky 

Záměrem první části práce je uvést do kontextu některé obecné pojmy a principy 

z teorie žurnalistiky, které práci poskytnou teoretické zarámování. Zároveň přiná-

šejí alespoň primární vhled do dané problematiky a jsou východiskem pro násled-

ný výzkum. Základním pojmem jsou mediální rutiny, kterými se novináři řídí 

při své práci. Shoemakerová a Reese (1996, s. 100) je definují jako „vzorové, opako-

vané praktiky a formy, které mediální pracovníci užívají při své práci“. Rutinní po-

stupy se projevují na všech úrovních mediální práce, při sestavování tematické 

agendy, při hledání informací, při práci se zdroji i při finálním zpracování daného 

výstupu (Trampota, 2006, s. 44).  

1.1 Gatekeeping 

Každý den se stane mnoho událostí, ale z logických i praktických důvodů se do mé-

dií dostane jen malá část z nich. Jak píše McNair (2004, s. 79): „Žurnalistika přináší 

výběrové (čas a prostor ve zpravodajství není neomezený) svědectví o skutečnosti.“ 

Mediální teoretici se začali v minulém století zabývat procesy, které mají vliv na to, 

že se z události stane zpráva. Postup výběru shrnuli pod pojmem gatekeeping.  

McQuail (2009, s. 318) uvádí, že „pojem gatekeeping (hlídání u brány) se zhusta po-

užívá jako metafora pro označení procesů, jimiž se při práci v médiích provádí výběr; 

jedná se především o rozhodování, zda připustit, aby konkrétní zpráva 'prošla bra-

nou' zpravodajského média do zpravodajství“. Zároveň ale dodává, že představa 

hlídání brány má širší využití než jen ve zpravodajství a vztahuje se mimo jiné 

i na práci literárních agentů, vydavatelů a na další druhy redakční a produkční prá-

ce v tisku, v televizi apod.  

S termínem gatekeeping přišel poprvé sociální psycholog Kurt Lewin ve čtyřicá-

tých letech dvacátého století. Zatím ovšem ne v souvislosti s médii, ale ve spojitosti 

s rodinnými nákupy v supermarketu. Za klíčové gatekeepery v tomto ohledu pova-

žoval ženy v domácnosti, které činí řadu rozhodnutí týkající se potravin, které 

skončí na jídelním stole (Roberts, 2005, s. 5).  

Na Lewina navázal v padesátých letech David Manning White (1950), který termín 

převedl do oblasti komunikačních studií a aplikoval ho na média. Zajímal se o to, 

jakým způsobem dochází k výběru zpráv (proces gatekeepingu) a kdo zprávy vybí-
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rá (gatekeeper). White poukázal na skutečnost, že cesta od získání informace novi-

nářem k jejímu dalšímu šíření prostřednictvím médií je dlouhá a její podoba závisí 

na řadě rozhodovacích procesů. White se stal autorem první empirické studie The 

„Gate Keeper“: A Case Study in the Selection of News zaměřené na faktory rozhodují-

cí o výběru událostí, které budou zpracovány do podoby zpráv. Přišel se zjištěním, 

že proces rozhodování o zařazení konkrétních témat do zpravodajství je značně 

subjektivní a záleží na očekávání, zkušenostech a postojích gatekeeperů, jimiž byli 

ve studii editoři regionálních amerických listů. Hlavním vodítkem pro ně byl vztah 

k příjemcům mediálního sdělení a snaha uspokojit jejich potřeby.  

Ke stejnému závěru, a sice že gatekeeper vybírá informace podle toho, co považuje 

za zajímavé pro čtenáře, došel v roce 1966 i Snider. Na Whiteovu studii následně 

navázali další mediální experti, kteří začali proces výběru nazírat komplexněji. Na-

příklad Gieber bral v úvahu celou mediální organizaci, jejíž pracovníci postupují 

podle předem daných pravidel, a proto působí jako jeden gatekeeper (Roberts, 

2005, s. 6). Podobné přesvědčení zastávali také Westley a MacLean (Shoemaker, 

Vos 2009, s. 17).  

Procesu posuzování zpráv se samozřejmě věnovali i další autoři. Dosud nejkom-

plexnější model gatekeepingu vytvořili Shoemakerová a Vos (2009, s. 109–136), 

kteří zohlednili širší společenský kontext i jiné faktory. Poprvé se gatekeepingem 

začali zabývat v devadesátých letech dvacátého století. Jejich dosud nejnovější pu-

blikace na toto téma s názvem Gatekeeping theory vyšla v roce 2009. Proces gate-

keepingu je v knize rozdělen do pěti stupňů – na úroveň jednotlivce, úroveň pra-

covních rutin a postupů, úroveň organizace, úroveň společenských postupů, úro-

veň společenských institucí a úroveň společenského systému. Úroveň jednotlivce či 

individuální úroveň zahrnuje demografické charakteristiky gatekeeperů, jejich 

osobní hodnoty, pracovní a životní zkušenosti i sociální zázemí. V rámci pracovních 

rutin hrají roli ustálené postupy v redakci, uzávěrky, princip obrácené pyramidy4 

či zpravodajské hodnoty. Na úrovni mediální organizace jde o vlastnosti média, 

jako je jeho velikost, struktura a vlastnictví. Do úrovně zahrnující společenské in-

stituce se promítá vliv vlády, inzerentů, zájmových skupin, PR pracovníků či ostat-

ních médií. Na úrovni společenského systému sledují Shoemakerová a Vos (2009, 

                                                           
4 Zpráva se píše tak, že se začíná tím nejdůležitějším, aby se v případě potřeby mohla krátit od kon-

ce a neubralo to smyslu (Osvaldová et al. 2011, s. 49–51). 
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s. 109–136) proměnné, jako je ideologie nebo kultura. Dále zdůrazňují, že gatekee-

ping hraje roli v každém procesu komunikace, protože vždy je nutné rozhodnout, 

které informace budou sděleny. 

1.2 Zpravodajské hodnoty 

S gatekeepingem úzce souvisí koncept zpravodajských hodnot, který lze v rámci 

teorie, kterou vytvořili Shoemakerová a Vos, zařadit do oblasti pracovních rutin. 

Jde o konkrétní aspekty, jejichž přítomnost zvyšuje pravděpodobnost, 

že se z události stane zpráva.  Podle McNaira (2009, s. 79) jde „o strukturu hodnot, 

kterou lze uplatnit vůči široké škále událostí objevujících se ve skutečném světě. Jejím 

prostřednictvím lze události roztřídit a hierarchicky uspořádat“.  

Z analýz mediálních výzkumníků vyplynulo několik souborů zpravodajských hod-

not. Prvenství ve vymezení hodnot zprávy se přisuzuje Lippmannovi (2015, s. 270–

285). Ten v roce 1922 ve svém díle Veřejné mínění5 vyjmenoval následující zpravo-

dajské hodnoty: jednoznačnost události, moment překvapení, prostorová blízkost 

k publiku a osobní zaujetí (ideálně konflikt).  

Z analýzy struktury norského zahraničního zpravodajství v roce 1965 vyvodili Gal-

tung a Rugeová (1965, s. 64–91) dvanáct zpravodajských hodnot, tedy kritérií 

ovlivňujících pravděpodobnost výběru událostí do zpravodajství: frekvence (čet-

nost výskytu), práh pozornosti (schopnost zaujmout), jednoznačnost, význam, 

souznění s očekáváním a hodnotami publika, překvapení, kontinuita (událost má 

vývoj), variace, vztah k elitním národům, vztah k elitním osobám, personalizace 

(zosobnění události) a negativita.  

Je ovšem třeba mít na paměti, že nejde o žádný univerzální seznam, který by 

na události aplikovali všichni novináři ve všech redakcích. Právě naopak, vzhledem 

k tomu, že výzkum byl proveden v Norsku, vykazují uvedené hodnoty určitou geo-

grafickou podmíněnost. I přesto se však staly odrazovým můstkem pro další kon-

cepty. S ohledem na neustálý vývoj médií a stáří konceptu Galtunga a Rugeové 

se někteří autoři pokusili seznam revidovat.  

Brighton a Foy (2007, s. 25–29) přišli se sedmi zpravodajskými hodnotami: rele-

vance, aktuálnost, skladba (možnost zakomponovat událost mezi ostatní), očeká-

                                                           
5 V originále Public Opinion.  
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vání, neobvyklost, podstatnost, vnější vlivy působící na novináře. Snahu aktualizo-

vat původní seznam projevili také Harcup a O’Neill (In Brighton a Foy, 2007, s. 8–

9) prostřednictvím několika kategorií: vztah k elitám moci, vztah k celebritám, dů-

raz na zábavnost, překvapení, špatné zprávy, dobré zprávy, závažnost události 

a rozsah, relevance v širším kontextu, serialita zpravodajství, souvztažnost 

k mediální agendě.  

Zpravodajským hodnotám se věnovali rovněž autoři Burton a Jirák (2001, s 242–

247), kteří je dělí do dvou skupin. První skupinu tvoří sociokulturní a organizační 

faktory a druhou novinářské faktory. Mezi sociokulturní a organizační faktory pod-

le nich patří: výskyt, blízkost, jasnost, jednoduchost, smysluplnost, novost, průběž-

nost, možnost dalšího vývoje, vztah k elitním státům a vztah k elitním osobám 

či celebritám, personalizace, negativita, souznění, překvapení, předvídatelnost 

a variace. Do skupiny novinářských faktorů spadají organizační a technologické 

možnosti, jako je posouzení, zda informace vykazuje zřetelný konflikt, možnost 

zpracovat zprávu jako jedinečný lidský příběh či existence obrazového materiálu. 

1.3 Zdroje informací 

Výslednou podobu nejen zpravodajských mediálních výstupů významně ovlivňují 

zdroje informací. Je totiž nereálné, aby byl novinář přímým svědkem všech událos-

tí, o kterých informuje. Mezi zdroji a novináři dochází k obousměrným interakcím. 

McQuail (2009, s. 332) v této souvislosti uvádí, že „zpravodajská média neustále 

hledají vhodný obsah a obsah (ne vždy vhodný) zase neustále hledá svůj prostor 

ve zpravodajství“. 

Zdrojem informací může být pro novináře prakticky kdokoli nebo cokoli. Řadí 

se mezi ně například přímí účastníci akce, tiskoví mluvčí, odborníci k danému té-

matu i řadoví občané, kteří se stali očitými svědky nějaké události. Dále jsou to na-

příklad písemné dokumenty, zvukové nebo audiovizuální záznamy (Osvaldová, 

Halada et al., 2002, s. 213).  

Významným zdrojem je pro novináře v současné době také internet a různé data-

báze, které jsou v rámci něj přístupné, dále Česká tisková kancelář i jiná média. Si-

gal (In Trampota, 2006, s. 124) rozdělil zdroje, se kterými novináři nejčastěji pra-

cují, podle komunikačních kanálů na tři typy: rutinní, neformální a iniciované. Nej-
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využívanější jsou zdroje rutinní (oficiální či institucionální), kam patří například 

tiskové zprávy a konference, projevy, volební výsledky, soudní stání apod. Skupina 

neformálních zdrojů zahrnuje mimo jiné nevládní prohlášení, uniklé informace 

či zprávy od jiných mediálních organizací. Iniciované zdroje jsou ty, které novinář 

aktivně vytváří, například statistiky či analýzy.  

Z výzkumů vyplývá významné postavení rutinních zdrojů v žurnalistické práci, 

a to zejména pro jejich snadnou dostupnost. „Obsah zpravodajství se z velké části 

skládá z výpovědí institucionálních zdrojů,“ uvádí Shoemakerová (1996, s. 124).  

Vlivem zdrojů na činnost novinářů a publikované výstupy se zabývá obor sociolo-

gie zdrojů. Tento přístup je podle McNaira (2004, s. 145) „založený na předpokladu, 

že témata i obsah žurnalistiky jsou do značné míry produktem komunikativní činnos-

ti nežurnalistických společenských subjektů“. Zásadní vliv na formování zpravodaj-

ství se přisuzuje tiskovým mluvčím a dalším pracovníkům PR6. Náplní jejich práce 

je dbát na veřejný obraz instituce či osoby, kterou zastupují, a dodávat novinářům 

témata, na jejichž uveřejnění mají zájem. S jejich snahou souvisí i pojem pseu-

doudálost, který do mediální teorie zavedl Boorstine (2006, s. 9). Definuje ji jako 

„událost, která je iniciována pro média a bez jejich existence by se nestala“. Za pseu-

doudálost lze tedy považovat například tiskové konference či vydávání nejrůzněj-

ších prohlášení.  

Důležitou roli v rámci zdrojů mají také takzvaní experti, tedy osoby, kterým podle 

Shoemakerové (1996, s. 125) „novináři důvěřují, že dokážou dát informace do kon-

textu a vysvětlit smysl událostí“. Z důvodu usnadnění práce se expertní hlasy 

v médiích často opakují, protože novináři oslovují stále stejné osoby.  

Gieber (1964) tvrdí, že vztah mezi novinářem a jeho zdrojem může mít různou po-

vahu. První druh vztahu označuje za neutrální či profesionální, kdy jsou zdroj 

a novinář na sobě vzájemně nezávislí a charakterizuje ho snaha o dosažení objekti-

vity. Druhá forma je spolupracující a je založená na takzvané win-win strategii, 

ve třetím případě novinář svůj zdroj ovládá či naopak. 

Možných zdrojů je tolik, že si navzájem konkurují a novináři jsou nuceni z nich vy-

bírat na základě svých požadavků. Podle Ganse (In Trampota, 2006, s. 86) jsou 

                                                           
6 McNair (2004, s. 145) PR, neboli public relations, definuje jako „uvědomělé úsilí ovlivnit mínění“. 



19 

rozhodující zejména čtyři vlastnosti, které by zdroj měl splňovat, aby byli žurnalis-

té ochotní s ním pracovat. Nejdůležitější je schopnost disponovat relevantními in-

formacemi, dále podnětnost, ekonomická či politická moc a geografická a sociální 

blízkost. Tyto čtyři vlastnosti ovšem nestačí. Na využití zdroje při tvorbě mediální-

ho výstupu mají podle Ganse vliv i další faktory: důvěryhodnost, spolehlivost, pro-

duktivita, schopnost jasně formulovat myšlenky, dřívější využití zdroje a oficiální 

postavení vyšší autority. 

1.4 Organizace práce v redakci 

Jednotlivé mediální obsahy novináři obvykle vytvářejí v rámci organizace, která 

disponuje určitou strukturou. Výrazem mediální subjekt lze podle Russe-Mohla 

(2005, s. 151) označit jakoukoli firmu či organizaci, která provozuje mediální akti-

vity, a to bez ohledu na to, zda vydává tištěná média, provozuje internetové serve-

ry nebo rozhlasové či televizní vysílání.  

Vlastnosti a uspořádání dané organizace se promítají do výsledné podoby mediál-

ních výstupů (Reifová et al., 2004, s. 174) a jsou charakteristické vysokou mírou 

dělby práce. 

Na složitost struktury jednotlivých organizací a vzájemnou závislost jejích složek 

poukazují Jirák a Köpplová (2009, s. 146): „Za každým mediálním produktem stojí 

složitá organizační struktura, složená z výkonů jednotlivých profesí (editoři, grafici, 

korektoři, tiskaři, redaktoři…). Každá z těchto profesí se významným způsobem podílí 

na výsledném produktu a uspořádání a koordinace jejich práce je rozhodující pro to, 

aby mohl takový produkt vzniknout.“ 

Podle Trampoty (2006, s. 53) lze ve většině mediálních organizací rozlišit tři zá-

kladní úrovně hierarchie:  

• vrcholný management; 

• střední management – šéfredaktoři, editoři, manažeři (inzerce); 

• přední linie – redaktoři, kameramani. 

Možných modelů uspořádání mediální organizace je samozřejmě víc. Některé uvá-

dí například Russ-Mohl (2005, s. 88) ve své knize Žurnalistika.  
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Základem žurnalistovy práce by mělo být plánování. Většina členů redakce se pro-

to pravidelně schází na poradách, kde diskutují o tématech, která se budou zpraco-

vávat. Periodicita porad se obvykle odvíjí od periodicity média, můžeme tedy rozli-

šit porady denní, týdenní nebo měsíční, ale také čtvrtletní, půlroční, roční apod. 

Navržená témata většinou schvaluje nebo sám zadává vedoucí redakce či šéfredak-

tor a vytváří z nich krátkodobé i dlouhodobější plány (Čuřík et al., 2012, s. 162–

182). Na koordinaci témat a jednotlivých částí redakce se podílí také editoři. 

Z diskuze mezi těmito lidmi a redaktorem následně vyplyne, jak by měl novinář 

téma zpracovat, jaká by měla být jeho forma, popřípadě i v jaké délce a kam bude 

umístěno.  

Po schválení tématu začíná redaktor pracovat na konkrétním mediálním výstupu. 

Provádí rešerši, shání vhodné materiály, oslovuje zdroje a připravuje textový, zvu-

kový nebo audiovizuální obsah. Mediální výstup obvykle ještě prochází redigová-

ním, které má na starosti editor, popřípadě i korektor. Zaměřují se při něm zejmé-

na na obsahovou správnost, srozumitelnost, stylistiku, formu a žánr. Konečné 

úpravy jsou většinou v jejich režii. Podle Russe-Mohla (2005, s. 128–129) by měl 

editor respektovat osobitý styl autora a jeho zásahy by měly být minimální. Ty zá-

sadnější by měl konzultovat s autorem. Kvůli časové tísni, které většina redakcí 

čelí, to ovšem není vždy možné. 

1.5 Žurnalistická etika 

Etika je jednou z nejstarších filozofických disciplín, která se zabývá studiem lid-

ského chování a pravidel. Etymologicky vychází slovo etika z řeckého slova éthos, 

jehož význam se dá přeložit jako zvyk, obyčej, mrav či způsob myšlení (Brázda, 

1998, s. 129). Náplní etiky a předmětem jejího studia je morálka. Zatímco etika se 

týká vědění, morálka souvisí s konáním a její náplní jsou lidské normy a příkazy 

(Vácha et al. 2012, s. 20).   

Podle Thompsona (2004, s. 11–12) se etika „zabývá tím, co je správné a co nespráv-

né, zkoumá mravní rozhodnutí lidí a způsoby, kterými se je snaží odůvodnit“. Autor 

ji rozděluje na čtyři základní oblasti – na deskriptivní, normativní, metaetiku 

a aplikovanou etiku. Pro účely této diplomové práce se zaměřím na poslední jme-

novanou oblast, a sice na etiku aplikovanou, kterou Thompson považuje 

za nejdůležitější a nejnaléhavější. Proniká totiž do všech sfér lidské činnosti a za-
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bývá se konkrétními problémy, které lidé řeší. Do aplikované etiky patří například 

etika lékařská, právní, bioetika, ale také etika novinářská.   

Povaha novinářské práce nutí její vykonavatele často činit důležitá rozhodnutí 

a určovat mezi přijatelným a nepřijatelným chováním. Rozhodování novinářům 

mimo jiné ztěžuje ekonomický tlak, který na ně vyvíjejí nadřízení a vlastníci médií, 

a také tlak ze strany pracovníků PR.  

Pojem žurnalistická etika lze definovat jako „souhrn psaných i nepsaných zásad, 

kterými by se měla řídit práce žurnalisty na základě obecně sdílených hodnotových 

kritérií“ (Osvaldová, Halada et al., 2007, s. 55–56). Kromě nepsaných zásad spadají 

do novinářské etiky také etické kodexy přijímané nejrůznějšími novinářskými or-

ganizacemi, profesními komorami i konkrétními médii. Jedná se o jednu z hlavních 

forem samoregulace žurnalistiky, která doplňuje závazné právní regulace7.  

V kontextu České republiky můžeme zmínit Etický kodex novináře8, který v roce 

1998 schválilo a publikovalo profesní sdružení Syndikát novinářů ČR. Dodržování 

tohoto dokumentu je závazné pro členy Syndikátu, ale doporučuje se i všem ostat-

ním českým a moravským novinářům. Od vydání byl kodex pouze jednou aktuali-

zován, a to v roce 1999 (Moravec, 2005, s. 55).  

Mezi základními zásadami, které bývají v rámci novinářské etiky obecně uznávané, 

McQuail jmenuje (2009, s. 186) „pravdivost informací, srozumitelnost informací, 

ochranu práv veřejnosti, odpovědnost při formování veřejného mínění, standardy při 

shromažďování a předkládání informací a respektování nedotknutelnosti zdroje“.  

Jednu z důležitých etických výzev, které v současné době novináři čelí, představuje 

práce se zdroji. Nejde jen o ochranu zdroje, ale také o tlak, který je prostřednictvím 

zdrojů na novináře vyvíjen například ze strany pracovníků PR. Práci ztěžuje i ne-

dostatek času a požadavek na co nejrychlejší uveřejňování informací, což souvisí 

zejména s rozvojem internetových médií (McQuail, 2009, s. 335–336). 

  

                                                           
7 V České republice je to například Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a 
o změně některých dalších zákonů (Tiskový zákon) nebo Zákon o provozování rozhlasového a tele-
vizního vysílání a o změně dalších zákonů.  
8 Plné znění kodexu je dostupné na stránce: https://syndikat-novinaru-cr-z-
s.webnode.cz/etika/kodex/ 
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2 Žurnalistika o medicíně a zdraví 

Záměrem druhé kapitoly práce je vymezit vztahy mezi medicínou, žurnalistikou 

a společností. Zmíněna jsou také specifika práce novinářů specializujících 

se na oblast medicíny a možné bariéry, které ji ztěžují.  

2.1 Základní vymezení 

Medicínu nebo také lékařství chápeme v obecné rovině jako vědu i praktické jed-

nání zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí onemocnění (Panda 2006). 

Do jisté míry se tento pojem překrývá s termínem zdravotnictví, což je „systém, 

kterým se medicína realizuje ve společnosti, v určitém státě“ (Sucharda, Zlatohlávek, 

2015, s. 16). 

Sílící zájem veřejnosti o informace o nových vědeckých objevech, tedy i o těch, kte-

ré se týkají medicíny, se objevil na přelomu devatenáctého a dvacátého století. 

V této době přichází požadavek, aby byly závěry bádání, nejen v oblasti zdraví, 

prezentovány ve srozumitelné podobě širší veřejnosti, a ta mohla na základě do-

stupných informací případně měnit své chování. Pro tento proces se začalo použí-

vat slovní spojení popularizace vědy, respektive v kontextu této práce hovoříme 

o popularizaci medicíny (Snyder et al., 2009, s. 13).  

Ramsey (1992, s. 97) rozumí popularizací vědy zprostředkování pojmů a praktik 

ve srozumitelné podobě laické veřejnosti. Zásadní roli v tomto ohledu sehrávají 

média. Mišík (1990, s. 316.) k tomu poznamenává: „Vzhledem k tomu, že vědcům 

samotným chybí nadhled, čas a mediální praxe, zbývá úkol popularizovat vědu 

na novinářích.“ 

K popularizaci vědy tak dochází skrze informování o aktuálních událostech pro-

střednictvím všeobecného zpravodajství i prostřednictvím specializovaných 

rubrik. V České republice jde například o přílohu Věda a medicína v Lidových novi-

nách nebo rubriku Technet na serveru iDNES.cz. V Českém rozhlase funguje Tvůrčí 

skupina popularizace vědy a techniky, v České televizi jsou to například pořady Hy-

de Park Civilizace a Věda 24. V rámci Syndikátu novinářů působí také Klub vědec-

kých novinářů. O popularizaci se nicméně snaží i samotní vědci a jejich organizace. 

Příkladem je projekt Akademie věd s názvem Otevřená věda a podobné cíle má 

i Český klub skeptiků Sisyfos. Mezi metody popularizace se u vědců a dalších odbor-
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níků na různá témata řadí například i rozesílání tiskových zpráv, pořádání tisko-

vých konferencí nebo poskytování rozhovorů.  

Žurnalistiku pojednávající o medicíně, zdraví a zdravotnictví lze definovat jako 

podobor žurnalistiky vědecké. Zprávy o vědě podle Summové a Volpersové (2016, 

s. 778) obvykle spadají do jedné ze dvou kategorií. První skupinu tvoří zprávy po-

pularizující vědecká zjištění a do druhé se řadí zprávy uchopující vědecká témata 

v širším společenském kontextu. Zprávy spadající pod tento druh žurnalistiky tak 

můžeme rozdělit na zprostředkování informací o nových vědeckých objevech 

a referování o širších sociálních tématech souvisejících se zdravím, jako je antibio-

tická rezistence či obezita.  

V souvislosti s aktuálními trendy poukazuje Maksimainen (2017) na existenci dal-

šího třetího typu zpráv z oblasti zdraví, a sice doporučení, která mají vést ke zlep-

šení kvality života. Patří mezi ně například rady, jak správně jíst, jak léčit běžné 

nemoci či jak se zbavit zlozvyků.  

Schwitzer (2009) zahrnuje pod termín zdravotnická či medicínská žurnalistika 

širokou škálu zpráv o zdravotních tématech, včetně pokrytí zdravotní politiky, dále 

témata týkajících se poskytovatelů zdravotní péče, veřejného zdraví, medicínských 

výzkumů a osobních zdravotních záležitostí. Z toho vyplývá ústřední postavení, 

které zdravotnictví zaujímá nejen v sociálním, ale také v politickém a ekonomic-

kém životě. Uvedenou skutečnost ilustrují například debaty o reformách zdravot-

nictví, které se v mnoha státech řadí mezi významné politické i ekonomické otázky.   

2.2 Vztah medicíny, médií a společnosti 

Zdraví a medicína patří mezi významná témata současného zpravodajství. V prů-

zkumu četnosti výskytu jednotlivých témat v amerických médiích z let 2007 

a 2008 se zdraví umístilo na osmém místě po zprávách o volbách, zahraničních 

vztazích, mezinárodních záležitostech, kriminalitě, ekonomice, nehodách a kata-

strofách (Schwitzer, 2009, s. 2). Podle Tyndallovy zprávy (2009, s. 85–86) se do-

konce v roce 2009 americké diskuzní televizní pořady nejvíce věnovaly dvěma té-

matům, která souvisejí se zdravím, a sice reformě zdravotní péče a vypuknutí 

chřipkové epidemie. 

 



24 

Další studie (Schwartz, Woloshin, 2002; Stryker, 2003; Stryker, Emmons et al., 

2007) naznačují, že jsou to právě tradiční zpravodajská média i online média, 

z nichž veřejnost čerpá většinu informací týkajících se zdravotnictví. Hrají tedy 

důležitou roli v definování prioritních zdravotních problémů a v šíření nových po-

znatků z oblasti medicínské výzkumné činnosti směrem k veřejnosti. Žurnalistika 

tak přímo působí na zdravotní gramotnost publika a rámcování9 jednotlivých 

zpráv ovlivňuje způsob, jakým lidé tato témata vnímají a jakou důležitost jim při-

kládají (Entman, 1993; Kim, Willis, 2007).  

Johnson (1998) v této souvislosti zmiňuje šetření 2256 respondentů, které v roce 

1997 uskutečnila americká pacientská organizace National Health Council. Více než 

polovina dotázaných v něm uvedla, že změnili své chování nebo podnikli nějakou 

akci v důsledku toho, co četli, slyšeli nebo viděli o zdraví v médiích. V případě, že 

tedy v mediálním výstupu o zdraví dojde k pochybení či zkreslení informace, může 

to u publika vyvolat falešnou naději nebo neopodstatněné obavy (Ransohoff, 

2001). Důkazy naznačují, že informace v médiích mohou souviset se změnami cho-

vání pacientů, a dokonce vést až ke změně způsobu léčby (Haas 2004). 

Postavení médií ve vztahu k medicíně a veřejnosti lze ilustrovat také prostřednic-

tvím Bourdieuho (1998) teorie polí. Žurnalistiku můžeme touto optikou nahlížet 

jako klíčového prostředníka ve vyjednávání mezi autoritami lékařských věd a ve-

řejného zdraví a perspektivami a potřebami mediálních publik. Pole médií je vý-

znamné nejen kvůli jeho účinkům na masové publikum, ale také proto, že zpětně 

působí na oblast medicíny.  

Vzájemný vztah funguje na poměrně jednoduchých principech. Novináři díky léka-

řům, vědcům a dalším osobám pohybujícím se ve zdravotnictví a výzkumu získáva-

jí témata pro své mediální produkty a jejich citace a vyjádření dodávají těmto pro-

duktům věrohodnost. Lékařům přinášejí média možnost zviditelnění, což zahrnuje 

i představení jejich práce veřejnosti a s tím související výhody, jako je například 

snazší cesta k finančním prostředkům, které jsou pro výzkumy nezbytné. Jak po-

znamenává Snyder (2009, s. 66), doby, kdy mohli vědci média ignorovat, už pomi-

nuly, dnes je potřebují, aby se o jejich práci vědělo. 

                                                           
9 Rámcování neboli framing charakterizuje Entman (1993, s. 52): „Rámcovat znamená vybírat ně-
které aspekty z vnímané reality a dávat jim důležitost v komunikovaném textu, čímž se posiluje defini-
ce problému, kauzální interpretace, morální hodnocení a/nebo řešení toho, co bylo popsáno.“ 
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I přes častou interakci zmíněných dvou skupin povolání, o které se můžeme pře-

svědčit v mediálních výstupech, je překvapivé, že je česká veřejnost vnímá odlišně. 

Ve Výzkumu prestiže povolání, který každé tři roky realizuje Centrum pro výzkum 

veřejného mínění (2016), respondenti pravidelně označují povolání lékaře a vědce 

jako ty, kterých si nejvíce váží, tedy přiřazují jim největší počet bodů. Naproti tomu 

povolání novináře prochází již několik let propadem a počet přidělených bodů 

se každým rokem snižuje. Zatímco v roce 2004 se v žebříčku prestiže povolání 

umístil novinář na dvanáctém místě (z celkem šestadvaceti profesí), v roce 2016 

se posunul na jedenadvacátou pozici.10  

Tabulka 1: Prestiž povolání (průměrné bodové hodnocení) v letech 2004–2016 

 11/2004 6/2007 6/2011 6/2013 2/2016 
   Profese prům. poř. prům. poř. prům. poř. prům. poř. prům. poř. 

Lékař 89,5 1. 89,8 1. 89,1 1. 91,5 1. 90,2 1. 
Vědec 80,7 2. 81,8 2. 75,4 2. 76,3 2. 77,2 2. 
Zdravotní sestra     73,9 3. 74,8 3. 72,9 3. 
Učitel na vysoké 
škole 

78,5 3. 78,2 3. 72,4 4. 74,6 4. 72,9 4. 

Učitel na základ-
ní škole 

71,3 4. 70,7 4. 70,3 5. 71,1 5. 70,8 5. 

Soudce 64,8 6. 65,0 7. 61,0 7. 66,3 6. 64,0 6. 
Projektant 64,1 7. 65,5 6. 61,7 6. 62,6 8. 61,2 7. 
Programátor 66,3 5. 65,7 5. 60,8 8. 59,7 9. 59,7 8. 
Soukromý země-
dělec 

59,1 10. 59,0 8. 60,3 9. 63,9 7. 58,2 9. 

Policista 47,6 20. 52,1 13. 53,9 11. 55,7 10. 56,3 10. 
Starosta 60,1 8. 57,4 9. 52,6 14. 53,1 13. 54,1 11. 
Voják z povolání 44,8 22. 46,4 21. 48,3 17 49,7 16. 53,6 12. 
Truhlář 50,8 16. 51,4 14. 53,2 12. 55,6 11. 52,0 13. 
Účetní 53,5 14. 51,3 15. 54,1 10. 52,3 14. 50,4 14. 
Majitel malého 
obchodu 

51,2 15. 50,1 16. 51,4 15. 54,8 12. 50,1 15. 

Profesionální 
sportovec 

56,1 11. 55,6 10. 51,2 16 47,6 18. 49,3 16. 

Opravář elektro 50,2 17. 49,7 18. - - - - - - 
Soustružník 47,7 19. 49,0 19. - - - - - - 
Manažer 59,4 9. 55,4 11. 53,0 13 50,2 15. 48,8 17. 
Ministr 53,8 13. 50,0 17. 38,0 24 37,9 24. 46,5 18. 
Stavební dělník     48,1 18 49,3 17. 44,0 19. 
Bankovní úředník 50,2 18. 48,7 20. 46,9 19 45,7 19. 42,4 20. 
Novinář 54,4 12. 53,0 12. 46,5 20 43,8 21. 41,2 21. 
Kněz 46,1 21. 43,2 22. 42,8 22 38,0 23. 41,2 22. 
Prodavač 42,8 24. 41,5 23. 43,6 21 44,7 20. 40,3 23. 
Sekretářka 43,7 23. 40,5 24. 41,4 23 40,0 22. 37,3 24. 
Poslanec 39,9 25. 36,5 25. 27,0 26 25,1 26. 31,2 25. 
Uklízečka 29,4 26. 29,0 26. 34,0 25 34,2 25. 28,9 26. 

  Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2016 

 

                                                           
10 Volek a Urbániková (2017, s. 15–19) přičítají propad novinářů v žebříčku několika faktorům – 
mocenským tlakům, které na novináře působily v období socialismu a s tím souvisejícímu porevo-
lučnímu hledání nového profesního sebepojetí, nebo komodifikaci práce a požadavkům trhu. 
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Vzájemně výhodný vztah mezi novináři a lékaři má ale i zásadní omezení, která 

se podepisují na výsledné podobě zpráv. Obě profese mají společný cíl, a sice in-

formovat veřejnost o novinkách v medicíně, ale liší se používaným jazykem. A prá-

vě problém v komunikaci mezi nimi se může negativně odrážet na kvalitě mediál-

ních výstupů. Snaha odborníků na zdraví držet se striktně odborných pojmů a uvá-

dět možná omezení, naráží na snahu žurnalistů najít strhující příběh, kterému bu-

de věnována co největší pozornost, a který bude zpracovaný tak, aby mu porozu-

měla laická veřejnost (Ransohoff, 2001). 

Ptáček (2011, s. 437) uvádí pět základních bodů, v nichž se podle něj liší svět médií 

od světa medicínské vědy: 

• v čase – „chci to do zítra“ vs. „medicína je proces, nikoli zázraky na počkání“; 

• v prostoru – „mám na to 30 řádek“ vs. „k vysvětlení je třeba nejméně 5 

stran“; 

• v pojetí – „musí to být senzace“ vs. „je nemorální vzbuzovat falešné nadě-

je/strašit“; 

• v jazyce – „musí tomu rozumět babička ze Lhoty“ vs. „je nepřípustné simpli-

fikovat“; 

• ve věrohodnosti – „napsat lze cokoli, dnešní noviny jsou zítra staré“ vs. 

„za zveřejněné informace je nutné cítit zodpovědnost“. 

2.3 Kvalita informování o medicíně 

Z řady výzkumů vyplývá, že značná část mediálních výstupů, které pojednávají 

o medicíně, zdraví a zdravotnictví, se vyznačují nízkou kvalitou. Novináři 

se při referování o medicíně podle nich dopouštějí zejména dvou prohřešků – zve-

řejňují zdravotnická tvrzení, která se neopírají o dostatečné vědecké důkazy 

(Willson et al., 2009; Cooper et al., 2012), a předávají nepřesné či zkreslené infor-

mace (Brunner et al., 2010). Velká část zveřejněných mediálních výstupů pojedná-

vajících o léčivech či metodách léčby navíc nedostatečně rozebírá jejich rizika, pří-

nosy a náklady (Moynihan et al., 2000; Schwitzer, 2014).  

Podle Mudura (2005) chybí většině žurnalistických výstupů, které se nějakým způ-

sobem dotýkají zdraví, kontext. Pokud ho zprávy postrádají, většinou dochází 

k tomu, že jsou pro veřejnost zavádějící a matoucí. Kontextem Mudura rozumí do-
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hledání a citování dřívějších výzkumů na podobné téma a získání připomínek od 

nezávislých odborníků, což klade vysoké požadavky na analytické a interpretační 

dovednosti novináře. 

Možných problémů při referování o zdraví a jeho vlivu na pacienty je si vědoma 

také americká lékařka Alicia White (2014), která ve svém článku radí, jak by měla 

veřejnost přistupovat k článkům, které se zabývají zdravotní problematikou. Skep-

ticky se staví zejména k titulkům. Ty se podle ní snaží nalákat čtenáře ke koupi 

mnohdy na úkor obsahu. Její základní doporučení tedy zní, že veřejnost by neměla 

automaticky věřit sdělení, které se objeví právě v titulku. Na druhou stranu 

ale uznává, že ne vždy mohou za nadnesená tvrzení, popřípadě chybné informace, 

sami novináři. Mohou přijít i z komunity lékařů a dalších pracovníků. Důvěryhod-

nost informací v konkrétním článku může podle ní veřejnost posoudit tím, 

že si bude klást následující otázky a hledat na ně v textu odpovědi: 

1. Jsou tvrzení v článku podpořená vědeckým výzkumem? 

2. Není článek napsaný pouze na základě abstraktu z konference? 

3. Byl výzkum realizován na lidech? 

4. Jak velký vzorek výzkum zahrnoval? 

5. Měl výzkum kontrolní skupinu? 

6. Zjišťoval výzkum skutečně to, co se tvrdí v titulku? 

7. Kdo výzkum zaplatil a realizoval? 

Výše uvedené nešvary přetrvávají i přes rozsáhlou diskuzi o kvalitě medicínské 

žurnalistiky, která se vede od devadesátých let (Schwitzer et al., 2005). Důkazem 

je například rozbor 500 zpráv o zdraví, které vyšly v USA. Jeho výsledkem je zjiště-

ní, že chybných interpretací a nepřesností se novináři dopustili ve třech čtvrtinách 

analyzovaných zpráv. Nejčastěji chyběly informace o dostupnosti a finanční ná-

kladnosti nového léku nebo léčebného postupu a také upozornění na různé alter-

nativy v léčbě. Dalším často se vyskytujícím pochybením byla absence podrobněj-

šího popsání přínosů léčby a možných rizik. Polovina zpráv navíc postrádala zmín-

ku o tom, kdo financoval určitý výzkum, a jestli to nebyl například přímo výrobce 

daného léku. Podle zpětné reakce autorů problematických článků na analýzu jsou 

hlavní viníci jejich pochybení dva – nedostatek času a nedostatek prostoru 

v médiích (Schwitzer 2008).  
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Obdobné výsledky přinesla i analýza 1 889 článků s medicínskou tématikou, které 

byly rozebrány v rámci internetového projektu Health News Review. Jeho zaklada-

tel Gary Schwitzer konstatoval, že většina článků nesplňovala ani pět z deseti krité-

rií, kterými by se měly vyznačovat kvalitně zpracované zprávy. Podle projektu He-

alth News Review by dobrá zpráva měla: 

• diskutovat o možných negativech intervence; 

• kvantifikovat přínosy; 

• kvantifikovat nebo vysvětlit možné škody; 

• vyhodnotit kvalitu důkazů; 

• vyhnout se zveličování nemocí a běžných stavů; 

• využívat nezávislé zdroje a identifikovat možné střety zájmů; 

• porovnat nový přístup s existujícími alternativami; 

• informovat o dostupnosti daného výrobku či procedury; 

• stanovit v čem skutečně spočívá novost daného přístupu; 

• spoléhat se i na jiné zdroje, a ne pouze na tiskové materiály.11 

Nespokojenost s úrovní zpráv o zdraví vedla skupinu výzkumníků z různých zemí 

k vytvoření nástroje, respektive kontrolního seznamu. Ten má novinářům pomoci 

při tvorbě zpráv a zajistit, aby se k publiku dostávaly vysoce přesné a pravdivé in-

formace. Vytvořený kontrolní seznam vycházející z výzkumu má čtrnáct položek 

rozdělených do tří kategorií a jeho úkolem je sloužit jako vodítko pro novináře 

při přípravě zpráv o zdravotních tématech. První otázkou by si novinář měl ověřit 

validitu zdroje informace. Dalších devět položek má vést novináře k předložení 

přesných a úplných informací publiku (např. velikost vzorku, souvislost s jinými 

výzkumy či možný střet zájmů zdroje). Poslední sada otázek směřuje k vnímání 

zprávy publikem (např. soulad titulku a obsahu zprávy, srozumitelnost pro laickou 

veřejnost) (Ashoorkhani et al., 2017). 

                                                           
11Všechna kritéria v originálním znění jsou zveřejněna na stránce: 
https://www.healthnewsreview.org/about-us/review-criteria/ 
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2.4 Bariéry práce novinářů referujících o zdraví a medicíně 

Sami novináři jsou si vědomi problémů s kvalitou zpráv o zdraví v médiích. 

Z výzkumu švédských a britských novinářů, v jehož rámci byla použita metoda oh-

niskové skupiny (focus group), tedy řízené diskuze, vyplynulo devět překážek, kte-

ré podle nich brání zlepšení informační hodnoty tohoto odvětví žurnalistiky: 

• nedostatek času; 

• nedostatek prostoru; 

• nedostatek znalostí; 

• soutěživost mezi médii o pozornost publika; 

• obtíže s terminologií; 

• problémy s nalezením a dostupností zdrojů; 

• problémy s používáním zdrojů; 

• problémy s editory; 

• problémy s komercionalizací (Larssson et al., 2003). 

Uvedené překážky, s nimiž se novináři každý den setkávají, se netýkají výhradně 

práce novinářů referujících o medicíně, ale potýká se s nimi většina žurnalistů bez 

ohledu na zaměření textů či jiných druhů výstupů, které tvoří. Do jisté míry s nimi 

souvisejí také profesní rutiny a fungování redakcí. Právě novinářské rutiny využí-

vané při každodenní práci jim pomáhají, aby ji zvládali v neustálém časovém tlaku 

uzávěrek (Trampota, 2006, s. 55). Zároveň ji ale i ztěžují.  

2.4.1 Nedostatek času 

Waschková Císařová (2012, s. 9) uvádí, že „čas byl vždycky jednou z určujících veli-

čin žurnalistiky“. Práce novinářů se řídí dle uzávěrek, které vymezují čas na zpra-

cování tématu. S nástupem internetových médií se navíc objevují takzvané okamži-

té uzávěrky, kdy se usiluje o co nejrychlejší zveřejnění nových informací. Právě tlak 

na rychlost je tak zásadním faktorem, který může mít vliv na pokles kvality obsahu.  

Schwitzer (2009, s. 4) poznamenává, že z výzkumných rozhovorů s medicínskými 

novináři vyplynulo, že mají na zpracování témat stále omezenější prostor, což způ-

sobuje zejména tlak v mediálních organizacích, který vyvolává mimo jiné snižování 
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počtu zaměstnanců a další ekonomická opatření. „Když jsem v práci začínal, bylo 

nás na pokrytí zpravodajství 6, dnes jsme 2,“12 uvedl pro ilustraci v rámci výzkum-

ného rozhovoru jeden ze žurnalistů, kterého Schwitzer (2009, s. 3) cituje.  

2.4.2 Nedostatek prostoru 

Další překážku představuje skutečnost, že novináři musí mnohdy odborná témata 

vměstnat do omezeného počtu znaků, popřípadě do omezené stopáže. Řešením 

není ani zdánlivě neomezený prostor, který představuje internet. Dnešní zrychlená 

doba se totiž projevuje i preferencí kratších článků ze strany čtenářů (Bernstein, 

2015).  

Vědecké sekce novin navíc klesají v počtech i velikosti a jejich obsah se posunuje 

směrem ke spotřebitelské medicíně, osobnímu zdraví, fitness atd. (Russell, 2010). 

2.4.3 Nedostatek znalostí a obtíže s terminologií 

Absence odborného vzdělání a s tím související neschopnost porozumět specific-

kým odborným termínům představuje zjevnou bariéru, která novinářům ztěžuje 

práci. Do jisté míry to může souvise také s nedostatkem času. Téma vzdělání je po-

drobněji rozebráno v kapitole 2.7 Vzdělání novinářů referujících o medicíně.  

2.4.4 Problémy s nalezením, dostupností zdrojů a s jejich používáním 

Jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících, co se dostane do médií a co nikoli, je 

nalezení a dostupnost zdrojů. V rámci konceptu gatekeepingu řadíme zdroje spo-

lečně s publikem mezi extramediální vlivy (Trampota, 2006, s. 44).  Expertní zdro-

je, jako jsou lékaři, úředníci v oblasti veřejného zdraví atd., hrají klíčovou roli 

v přípravě zprávy.  Zdroje neslouží jen k tomu, aby přispěly svým úhlem pohledu 

a dodaly příběhu vyváženost, ale pomáhají také vygenerovat témata, o kterých se 

píše a mluví (Tanner, 2004).  

Zdravotnictví představuje natolik specifickou oblast, že novináři obecně postráda-

jící odbornost jsou často více závislí na zdravotních a lékařských zdrojích pro vy-

světlení důležitých zdravotních problémů (Tanner et al., 2015).  

Zdroje lze rozdělit do dvou skupin – na aktivní (telefonování či jiný kontakt) a pa-

sivní (tiskové zprávy a další PR materiály) (Leask et al., 2010).  

                                                           
12 „I was one of six health reporters when I started. Now I’m one of two.“ 
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Mezi zdroje využívané medicínskými novináři patří například pracovníci ve zdra-

votnictví, pacienti, tiskoví mluvčí místních nemocnic, akademičtí pracovníci, zá-

stupci neziskových organizací, vládní zdroje, odborníci na styk s veřejností zastu-

pující farmaceutické a jiné firmy a tiskové materiály, které zasílají (Tanner et al., 

2015).  

Právě zdroje můžeme s ohledem na nabyté poznatky považovat za stěžejní etickou 

výzvu, se kterou se novináři referující o medicíně potýkají. Výzkum regionálních 

televizních medicínských novinářů totiž ukázal, že než aby se věnovali hledání lo-

kálních zdrojů, raději se spoléhají na čtení tiskových zpráv nebo pokrývání příbě-

hů, které iniciují PR oddělení nemocnic (Tanner et al., 2015).  

Prostřednictvím tiskových zpráv a dalších výstupů se snaží PR pracovníci farma-

ceutických i jiných firem či institucí dostat určitá témata do médií. Novináři tedy 

čelí tlaku zájmových skupin, což představuje ohrožení jejich nezávislosti. Na novi-

náře mnohdy tlačí i představitelé vlády, a to proto aby nereferovali negativně 

o vládní iniciativě. Materiály poskytované farmaceutickými i jinými společnostmi – 

jde mnohdy o dostupnější zdroj než informace od vlády (mnoho zemí totiž omezu-

je přístup ke zdravotnickým informacím) – navíc představují riziko. Existuje totiž 

tendence předkládat novinářům materiály zaměřené na nové léky a technologie, 

což vede k zanedbávání mnoha sociálních a zdravotních témat se širším dopadem 

na veřejnost. Problematická je rovněž skutečnost, že firmy kalkulují s výzkumy. 

Studie prokazující negativní účinky některých svých výrobků zadržují 

a nepublikují. Tyto společnosti pořádají také různé workshopy pro novináře, pro-

střednictvím nichž se je snaží ovlivňovat ve svůj prospěch (Vincent, 2007).  

Trudy Lieberman (2008), bývalá prezidentka AHJC,13 například prohlásila, že no-

vináři svými příběhy nepřímo pomáhají na trhu novým léčivům a technologiím 

a že na redaktory se tlačí, aby zkracovali a zjednodušovali, a vytvářeli tak drama-

tickou příběhovou linii. Nejvíce znepokojujícím trendem je podle ní stále obtížnější 

udržování bariéry mezi redakčním a reklamním obsahem. Klasický vztah lásky 

a nenávisti mezi novináři a pracovníky PR sice existuje už dlouho, ale s rostoucími 

omezeními (zejména finančními) v redakcích je vliv PR na obsah stále větší.  

                                                           
13 Profesní sdružení Association of Health Care Journalists. Odkaz na oficiální webové stránky: 
https://healthjournalism.org/ 
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Práce představitelů PR se promítá nejen do obsahu masových médií, ale i do obsa-

hu odborných časopisů, které mohou být zdrojem nových poznatků pro lékaře 

i novináře. Ptáček (2011, s. 428) poukazuje na problematiku závislosti odborných 

časopisů na farmaceutických firmách. Závislost ilustruje tvrzením: „Nejméně dvě 

třetiny studií publikovaných v časopisech Annals of Internal Medicine, Journal of 

American Medical Association, Lancet a New England Journal of Medicine a třetina 

studií publikovaných v British Medical Journal je sponzorováno průmyslem.“  

2.4.5 Problémy s editory 

Problémy s editory lze spojit s konceptem gatekeepingu. Mezi gatekeepery, tedy 

osoby rozhodující o tom, jaký obsah se dostane do médií, se řadí nejen redaktoři, 

ale také šéfredaktoři a zmínění editoři (Trampota, 2006, s. 38). Jejich hlavní rolí 

je „vytřídit z velkého množství potenciálních zpráv k produkci jen několik z nich“ 

(Shoemakerová, Reese, 1996, s. 100).  

Editoři dále určují, jaké požadavky musí zpráva splňovat či jakou délku má mít 

sdělení. Rozhodnutí mnohdy dělají bez hlubšího porozumění problematice daného 

tématu o specifické oblasti, jakou je medicína. V jejich pravomoci je v případě tiš-

těných a online médií také změna titulků, což může vést k jejich zavádějící podobě. 

Provádějí také další stylistické a obsahové úpravy, které se mohou negativně odra-

zit na výsledné podobě mediálních výstupů (Shoemakerová, Reese, 1996, s. 104).  

2.4.6 Problémy s komercionalizací a soutěživost médií o pozornost publika  

Média v rukou soukromých vlastníků jsou orientována na zisk – jejich cílem tedy 

je co největší čtenost, popřípadě sledovanost či poslechovost. Polostrukturované 

rozhovory s australskými žurnalisty například ukázaly, že snaha odlišit se od kon-

kurence je jedním z faktorů, který významně ovlivňuje zařazení medicínského té-

matu do mediální agendy (Leask et al., 2012).  

2.5 Opakující se pochybení v žurnalistice o medicíně a zdraví 

Prostor pro chyby a dezinterpretace, kterých se mohou dopouštět novináři referu-

jící o zdraví, je velký. Značná část z nich souvisí s nedostatečnou znalostí, se zamě-

ňováním základních pojmů týkajících se nových výzkumů a objevů či s jejich nevy-

hovujícím vysvětlením. V následujícím textu představím některé z nich, které auto-

ři zabývající se nešvary při informování o medicíně a výzkumu zmiňují nejčastěji.   
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2.5.1 Preklinické a klinické testování léků 

Jedním z opakujících se pochybení, kterých se novináři dopouštějí, je nezohledňo-

vání jednotlivých fází testování nových léků, tedy opomíjení s tím souvisejícího 

kontextu. Uvedení nového léku do prodeje předchází dlouholetý výzkum zaměřený 

na testování kvality, účinnosti a bezpečnosti daného preparátu. Po zkoumání růz-

ných látek a pokusech v laboratorních podmínkách následuje preklinická fáze tes-

tování léku na zvířatech či buněčných kulturách, kdy se zjišťuje zejména možná 

nebezpečnost a další rizika (Šulcová et al. 2006).  

Výsledky testování na zvířatech ovšem není možné aplikovat na člověka, a proto 

následuje další stupeň vývoje léku – klinické testování. Do stádia klinického testo-

vání postoupí asi 50 % látek z preklinického hodnocení. Klinické hodnocení má 

následně další čtyři fáze a realizuje se na pacientech nebo zdravých dobrovolní-

cích. Hlavní úkoly jsou:  

• prokázat bezpečnost a snášenlivost léku; 

• prokázat a ověřit léčivé účinky daného léku; 

• zjistit, jaké jsou jeho nežádoucí účinky; 

• určit farmakokinetické parametry a chování léku v lidském organismu 

(SÚKL nedatováno).   

Čtyři fáze klinického testování trvají dohromady zhruba pět let.  

1. fáze 

Dochází k prvnímu podání látky člověku, nejčastěji několika desítkám zdravých 

dobrovolníků. Mimo jiné se sleduje reakce organismu, cesta látky v těle a případné 

nežádoucí účinky. Zjišťuje se také maximální tolerovaná dávka (Slíva, Votava, 

2011, s. 19).  

2. fáze 

Lék je podán malému počtu pacientů s chorobou, na kterou má působit. Druhá fáze 

slouží k prokázání léčebných účinků, hledání vhodné dávky a shromažďování dal-

ších údajů (SÚKL nedatováno).  
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3. fáze 

V případě, že pozitiva převažují nad negativy, postupuje lék do třetí fáze, do tak-

zvané rozšířené klinické studie, které se účastní několik set až tisíc pacientů ob-

vykle z více zemí. Na základě srovnání s jinými již registrovanými léky se prokazu-

je terapeutická účinnost a relativní bezpečnost léčiva. Výsledky slouží kontrolním 

úřadům (v České republice je to Státní ústav pro kontrolu léčiv), aby rozhodly 

o registraci a povolení užívat lék v široké klinické praxi. 

K používání je v této fázi schváleno asi 15 až 25 % klinicky testovaných látek. Lék 

s platnou registrací se pak může používat v praxi, ale jeho zkoumání pokračuje 

i dál (Slíva, Votava 2011, s. 19). 

4. fáze (postregistrační hodnocení) 

Čtvrtou fázi definují autoři (Slíva, Votava, 2011, s. 19) jako „ověřování účinků léčiva 

v široké klinické praxi za normálních terapeutických podmínek po dobu minimálně 

pěti let od registrace“. Dochází k dalšímu rozšiřování informací o léčivu. V krajním 

případě může toto pozorování vyústit i ve stažení léčiva z oběhu, tyto případy 

ovšem představují jen velmi malé množství ze všech léčiv. 

Z popisu jednotlivých etap vyplývá, že vývoj nového léčiva je záležitostí desítek let 

a šance, že se daný preparát dostane z výzkumné laboratoře až k běžnému použí-

vání, není tak vysoká. Eticky sporným se ve světle těchto informací stává příliš 

brzké referování o nových medicínských objevech. Zcela za hranou jsou situace, 

kdy novinové titulky ohlašují průlomy v medicíně v podobě objevení nových léků 

proti nejrůznějším nemocem. A to ve chvíli, kdy proběhlo zatím jen testování 

na zvířatech.  
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Obrázek 1: Fáze výzkumu v oblasti léčiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Rádl, 2004 

Fáze testování opomíjejí novináři zmiňovat hlavně v titulcích. Příkladem je titulek, 

který vyšel na serveru Tn.nova.cz (viz obrázek 2). Informaci, že látka byla zatím 

testována pouze na zvířatech, se čtenář dozví až v předposledním odstavci textu. 

Obrázek 2: Titulek opomíjející fázi testování léků 

Zdroj: TN.cz, 2017 

2.5.2 Rozdíl mezi absolutním a relativním rizikem a přirozená frekvence 

Absolutní a relativní nárůst rizika patří mezi základní epidemiologické pojmy. 

V žurnalistice se objevují tendence preferovat v mediálních výstupech údaj o rela-

tivním nárůstu rizika. Důvodem bývá snaha novinářů dostat do médií co nejvyšší 

čísla. Absolutní nárůst rizika má ovšem pro čtenáře, diváky či posluchače větší vy-

povídací hodnotu a umožňuje lépe zhodnotit danou situaci.   
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Absolutní riziko je pozorovaná nebo vypočítaná pravděpodobnost výskytu daného 

onemocnění ve studované populaci. 

Relativní riziko je ukazatel vystihující vztah mezi expozicí rizikovému faktoru 

a zdravotním následkem (Bencko et al., 2002). 

Rozdíl mezi nimi ilustruje na konkrétním příkladu například Goldacre (2013a, s. 

222): 

„Řekněme, že riziko, že dostanete v padesáti letech infarkt, je o 50 % vyšší (relativní 

nárůst rizika), máte-li vysoký cholesterol. To zní docela špatně. Řekněme, že extra 

riziko infarktu, máte-li vysoký cholesterol, jsou pouze 2 % (absolutní nárůst rizika). 

To zní docela jako v pořádku. Ale jsou to tatáž (hypotetická čísla). Jako nejsnazší 

se jeví použít ukazatel takzvané přirozené frekvence. Ze stovky padesátiletých mužů 

s normální hladinou cholesterolu se u čtyř bude očekávat, že dostanou infarkt, zatím-

co ze stovky mužů s vysokým cholesterolem se bude očekávat infarkt u šesti z nich. 

To jsou dva infarkty navíc na sto lidí (přirozená frekvence).“  

Neadekvátní práci novináře s koncepty relativního a absolutního rizika ilustruje 

například článek (viz obrázek 3), který vyšel na serveru Novinky.cz. 

Obrázek 3: Titulek související s konceptem relativního a absolutního rizika  

 

 

Zdroj: Novinky, 2015 

2.5.3 Cherry-picking a systematická revize 

Cherry-picking, ve zjednodušeném překladu jakési vyzobávání třešniček, je prakti-

kou, která se rozmáhá nejen v medicínské žurnalistice, ale v posledních letech do-

minuje podle Goldacra (2013b, s. 94–95) i vědeckému světu: „Do dnešní doby bylo 

publikováno odhadem patnáct milionů lékařských akademických článků a dalších pět 

tisíc se publikuje každý měsíc. Mnohé z těchto článků budou obsahovat protichůdná 

prohlášení: vybrat si z toho, co je relevantní – a co ne –, je sisyfovská práce. Lidé si 

pak budou nevyhnutelně dělat zkratky. Spoléháme na kompilační články, na me-
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ta analýzy, na učebnice, na to, co se povídá, nebo na hovorné žurnalistické přehledy 

na dané téma.“  

Jediným způsobem, jak se s tímto rozmáhajícím se nešvarem vypořádat, je podle 

něj systematická revize. Brouzdání po internetu a vybírání jen těch článků, které 

podporují určité předsudky, je nutné nahradit systematickou revizí s předem sta-

novenou a otevřeně deklarovanou rešeršní strategií, která bude řídit proces vyhle-

dávání dat. U každé nalezené studie je nutné posoudit její metodologickou kvalitu, 

srovnat možné alternativy a vypracovat kritické, vážené shrnutí. Nutno po-

dotknout, že zmíněná metoda je pravděpodobně účinná, ale vzhledem k časovému 

tlaku, pod kterým většina novinářů pracuje, je v praxi velmi těžko využitelná. 

Na příkladu článků, které vyšly na serveru Novinky.cz (viz obrázek 4) a Aha.cz (viz 

obrázek 5), lze ilustrovat praktiku cherry-pickingu. Oba texty přinášející proti-

chůdná tvrzení jsou postavené pouze na jednom zdroji. Je tedy zřejmé, že jejich 

autoři neprováděli systematickou revizi.  

Obrázek 4: Příklad cherry-pickingu  

Zdroj: Novinky.cz, 2016 

Obrázek 5: Příklad cherry-pickingu 2  

 

 

 

 

Zdroj: Aha.cz, 2010 

2.5.4 Zaměňování kauzality a korelace  

Problematické je při psaní o medicínských výzkumech také zaměňování korelace 

a kauzality, což jsou pojmy, které se týkají vztahů mezi pozorovanými jevy. „Kauza-

lita je speciálním případem statistické závislosti. Abychom mohli vztah dvou jevů 
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označit za kauzální, musí u obou proměnných zároveň docházet ke změnám v odpo-

vídajícím časovém pořadí a při jejich zkoumání musí být vyloučeny vlivy všech dalších 

jevů, které by do vztahu závislé a nezávislé proměnné mohly intervenovat“ (Sedláko-

vá, 2014, s. 28). 

Prokázat kauzalitu je poměrně složité, a proto se v řadě výzkumů dá při prezento-

vání závěrů použít pouze termín korelace, který označuje vzájemný vztah mezi 

jevy, což ale nutně neznamená, že jeden je příčinou druhého. Problematiku ilustru-

je jednoduchý příklad. Srovnání alkoholiků a nealkoholiků ukázalo, že u alkoholiků 

je vyšší výskyt rakoviny slinivky než u lidí, kteří alkohol nepijí. Nelze ovšem s jisto-

tou tvrdit, že rakovinu způsobuje alkohol. Do hry totiž vstupují i další faktory, kte-

rými se tyto srovnávané skupiny odlišují. V řadách alkoholiků bylo například více 

kuřáků apod. (AHCJ nedatováno). 

S tím je potřeba počítat už při tvorbě titulku. Zcela zavádějící je v uvedeném přípa-

dě například znění „Nová studie ukazuje, že alkohol může způsobit rakovinu sliniv-

ky“. Příhodnější je formulace naznačující méně přímý vztah „Nová studie ukazuje, 

že lidé, kteří pijí alkohol, mají ve srovnání s těmi, kteří ho nepijí, větší pravděpodob-

nost, že onemocní rakovinou slinivky“. Popřípadě jednoduší verze „Nová studie uka-

zuje, že pití alkoholu je spojeno s výskytem rakoviny slinivky“ (AHCJ nedatováno). 

S tím ale zároveň klesá atraktivita titulku pro čtenáře.  

Zavádějící titulek (viz obrázek 6), který nerozlišuje mezi kauzalitou a korelací, vy-

šel například na webu Tyden.cz. Zmíněná studie ve skutečnosti ukázala, že v ze-

mích, kde hormonální antikoncepci užívá nejvíce žen, je největší výskyt rakoviny 

prostaty. V článku je sice zmíněno, že studie nebere v potaz další okolnosti, jako 

je životní styl apod., ale informace v titulku chybí.  

Obrázek 6: Příklad zaměňování kauzality a korelace  

 

 

 

Zdroj: Týden.cz, 2010 
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2.6 Zmínky o medicíně v mediálních kodexech 

Prostudovaní dostupných zdrojů mě vedlo k závěru, že v České republice zmínky 

o specifické oblasti medicínské a zdravotní novinařiny v mediálních kodexech chy-

bí. Kodexy médiích veřejné služby i soukromých médií, včetně kodexu Syndikátu 

novinářů (nedatováno), pojednávají o mediální etice na obecné úrovni. Zmiňují 

kritéria objektivity a vyváženosti, důležitost ověřování informací z více zdrojů či 

odpovědnost novinářů vůči veřejnosti, tedy hodnoty společné pro všechny oblasti 

mediální tvorby. Konkrétní tipy, které by novinářům pomohly vyvarovat se někte-

rým zkreslením či pochybením při referování o medicíně a vědě obecně, ovšem 

žádný z kodexů explicitně nezmiňuje.  

Zahraniční zdroje obsahují některá základní doporučení. Pod záštitou asociace As-

sociation of Health Care Journalists (AHCJ) sdružující žurnalisty referující o zdraví 

vzniklo prohlášení14, které je v podstatě jakýmsi etickým kodexem. Uskupení 

Science Media Centre (2012) vydalo příručku Deset osvědčených postupů při tvorbě 

zpráv o zdraví a vědě 15. Další kodex16 je dostupný také na stránkách sdružení edi-

torů, kteří se věnují medicíně, World Association of Medical Editors (2016). Součástí 

dokumentů jsou upozornění na některé unikátní výzvy, kterým reportéři čelí a ná-

vod, jak se s těmito výzvami vypořádat. Plné znění uvedených dokumentů 

je k dohledání na internetu (viz poznámky pod čarou), v následujícím textu se za-

měřím pouze na některé důležité pasáže.  

2.6.1 Prohlášení sdružení AHCJ 

Prohlášení je členěno do pěti částí a začíná preambulí, v níž je zakotveno hlavní 

poslání celé asociace, které spočívá ve snaze přispět ke zlepšení žurnalistiky v ob-

lasti zdraví a podporovat veřejnou diskuzi o podobě těchto zpráv. 

Profesionalita, obsah a přesnost 

Nejdelší část prohlášení odkazuje k základním pravidlům vyvážené žurnalistiky – 

pravdivosti a přesnosti se zřetelem k referování o medicíně. Významný prostor 

                                                           
14 AHCJ, Nedatováno. Statement of principles. [online]. [cit. 03-01-2018]. Dostupné z: 
https://healthjournalism.org/secondarypage-details.php?id=56 
15 SCIENCE MEDIA CENTRE, 2012. 10 best practice guidelines for reporting science & health stories. 
[online]. [cit. 03-01-2018]. Dostupné z: 
16 World Association of Medical Editors, 2016. WAME Professionalism Code of Conduct. [online]. 
[cit. 03-01-2018]. Dostupné z: http://www.wame.org/wame-professionalism-code-of-conduct 
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je věnován práci se zdroji a jejich možným motivacím, respektive finančním 

a osobním zájmům. Prohlášení mimo jiné nabádá novináře k tomu, aby zdroje vy-

bírali opatrně a využívali jich více, dále aby zkoumali vztahy mezi původem infor-

mací a společnostmi, které se snaží propagovat nové produkty nebo způsoby léčby.  

Reflektována je v dokumentu také důležitost citlivého přístupu k pacientům. Novi-

náři jsou dále nabádáni, aby příběhy konkrétních lidí nevyužívali k vyvolání dra-

matického účinku, uvážlivě vybírali záběry a fotografie a vyvarovali se používání 

senzačních výrazů, jako je lék, průlom nebo zázrak.  

Další řada upozornění se věnuje práci s informacemi. Zahrnuje význam kritického 

přístupu k oficiálním a odborným prohlášením. Novináři by měli mediálnímu pu-

bliku oznámit kompletní rizika a přínosy jakékoli léčby spolu s možnými výsledky 

alternativních přístupů a prezentovat rovněž možné náklady nových nápadů a ob-

jevů v medicíně. Prohlášení se věnuje nezbytnosti orientovat se v některých od-

borných postupech a výrazech. Tedy například rozlišovat jednotlivé fáze procesu 

lékařského výzkumu, nezaměňovat výsledky předběžných výzkumů, in vitro studií 

a studií na zvířatech, odlišovat korelaci a kauzalitu a rozdíl mezi relativním 

a absolutním rizikem.  

Nezávislost 

Druhá část nabádá novináře, aby se nestali hlásnými troubami farmaceutického 

průmyslu, vládních agentur, výzkumných pracovníků či poskytovatelů zdravotní 

péče, ale informace vybírali s ohledem na potřeby publika.  

Integrita 

Třetí oddíl varuje před možným střetem zájmů, zejména s ohledem na finanční 

a další benefity, výměnou za zveřejňování informací o poskytovatelích výhod. 

Odpovědnost 

Závěrečná část poukazuje na důležitost pokrytí strukturálních, institucionálních, 

politických, finančních a etických otázek v oblasti zdravotnictví, lékařství a zdra-

votní péče (AHJC nedatováno).  
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2.6.2 Deset osvědčených postupů při tvorbě zpráv o zdraví a vědě  

Základní pravidla referování o medicíně shrnuje příručka organizace Science Media 

Centre (2012). Na žurnalisty apeluje, aby uváděli zdroj příběhu, specifikovali veli-

kost a povahu studie (kdo a co bylo testováno, jak dlouho, jaká jsou omezení 

apod.). Při referování o vztahu mezi dvěma jevy rozlišovali mezi kauzalitou 

a korelací, vysvětlili jednotlivé fáze výzkumu a odpovídající časový rámec, sezna-

movali veřejnost spíše s absolutními riziky, nová zjištění rámovali v kontextu dří-

vějších důkazů, rozlišovali mezi nálezy a interpretací těchto nálezů, nenazývali lé-

kem něco, co jím není, obraceli se na několik různých zdrojů a vyvarovali se formu-

laci zavádějících titulků.  

 

2.7 Vzdělání novinářů referujících o medicíně 

Nedostatečné vzdělání v oblasti vědy je jedním z hlavních aspektů, které jsou 

na novinářích referujících o medicíně kritizovány. Goldacre (2013a, s. 14–15) ob-

viňuje média z toho, že podporují veřejné nepochopení vědy, protože nerozumějí 

statistice a důkazům. Vědomosti novinářů jsou podle něj pouze na elementární 

úrovni. Platnost jeho hypotézy (Goldacre, 2013a, s. 197), že „lidé provozující média 

jsou absolventi humanitních oborů s malým porozuměním vědě“, podporují 

i výzkumy.  

Z počtu 468 reportérů, kteří byli zkoumáni v rámci národního šetření medicín-

ských žurnalistů v USA, mělo téměř 50 % vysokoškolský titul ze žurnalistiky, 13 % 

respondentů absolvovalo obor související s komunikací a pouze 8 % uvedlo, že má 

vzdělání ve vědách o živé přírodě, v takzvaných life sciences (Viswanath, et al. 

2008).  

Obdobné výsledky přinesl například i další výzkum realizovaný za účasti 176 žur-

nalistů z různých evropských zemí. Žádnou formu školení v oblasti referování 

o medicíně neabsolvovalo 66,5 % z nich (Furlan, 2016). I přes absenci vědeckého 

vzdělání u dotázaných novinářů ovšem většina z nich podpořila myšlenku důleži-

tosti odborného vzdělání a odborné přípravy ve vědě. Tento postoj naznačuje, že 

sami novináři se domnívají, že žurnalistické dovednosti nejsou samy o sobě dosta-

čující k řádné interpretaci komplexních témat vědy a medicíny.  
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Z dat je nicméně patrné, že představy a realita se rozcházejí. V rámci šetření Stav 

žurnalistiky o zdraví17 (Schwitzer, 2009) v USA 43 % dotázaných uvedlo, že mož-

nosti dalšího vzdělávání se v organizaci, pro kterou pracují, za poslední roky vý-

znamně snížily.  

Novináři navíc nemají zcela jasnou představu o tom, jak by měly vzdělávací kurzy 

vypadat. V odpovědích se nicméně objevovaly určité preference, které korespon-

dují s nejčastějšími zdroji pochybení, které jsem vymezila výše. Novináři by 

se chtěli školit v rozpoznání špatné vědy, v epidemiologii, ve statistice, v různých 

fázích klinických studií či v rozpoznání rozdílu mezi absolutním a relativním rizi-

kem (Furlan 2016). 

Na druhou stranu Goldacre (2013b, s. 8) přiznává, že za dezinterpretace nejsou 

zodpovědní jen samotní novináři, popřípadě nedostatek znalostí, které mají. Jejich 

práci totiž do značné míry ztěžuje fungování farmaceutického průmyslu. Britský 

autor uvádí: „Léky jsou testovány lidmi, kteří je vyrábějí, v chabě navržených výzku-

mech, na beznadějně nízkých počtech podivných, nereprezentativních pacientů 

a analyzovány pomocí technik, které jsou pochybné od samého základu, a to takovým 

způsobem, aby zveličovaly přínosy těchto léků.“  

2.7.1 Možnosti vzdělávání pro medicínské novináře v ČR a v zahraničí 

Dílčí pochybení či zkreslení ze strany českých novinářů, na která poukazuje napří-

klad Kasík (2012) ve své diplomové práci, lze do jisté míry vysvětlit absencí vzdě-

lávacích oborů, kurzů či jiných programů pro budoucí či v médiích již působící žur-

nalisty, které by se této problematice věnovaly. Ve studiu žurnalistiky jako takové 

existuje v České republice několik možností. Z vyšších odborných škol je to Akade-

mie žurnalistiky a nových médií a Vyšší odborná škola publicistiky. Z vysokých škol 

jsou to zejména čtyři. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy nabízí bakalářský 

a magisterský obor Žurnalistika. Studium je možné absolvovat také na Filozofické 

fakultě Univerzity Palackého v Olomouci či na Metropolitní univerzitě v Praze. Další 

možností je Masarykova univerzita, kde je možné Žurnalistiku studovat 

v kombinaci s dalším oborem. Na výběr jsou například Evropská studia, Sociologie, 

Politologie či Psychologie. 

                                                           
17 V originále State of health journalism.  
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Žádný z výše jmenovaných oborů nenabízí možnost zvolit si jako užší zaměření či 

specializaci oblast medicínské žurnalistiky. Nejblíže má k tomu pouze kombinace 

Žurnalistiky a Psychologie na Masarykově univerzitě. V rámci studia oboru Žurnalis-

tika na bakalářském stupni na Univerzitě Karlově je nabízen volitelný předmět Vě-

da a média18. Na Masarykově univerzitě je dále možné absolvovat předmět Věda 

a data v žurnalistice.19 

Dohledatelné nejsou v České republice ani vzdělávací kurzy pro novináře, které by 

jim poskytly znalosti z medicíny a vědy a seznámily je se základními pravidly, která 

se s informováním pojí. Pod záštitou Akademie věd České republiky sice funguje 

vzdělávací projekt Komunikace vědy prostřednictvím médií20. Ten však není určený 

novinářům, ale vědeckým pracovníkům. Má je naučit popularizovat vědecká téma-

ta.  

V zahraničí je možností více. Po zadání anglických slovních spojení „health journa-

lism course“, „health journalism study“ či „medical journalism study“ do interneto-

vého vyhledávače se objeví řada odkazů. Jedním z příkladů je instituce Open School 

of Journalism21 s pobočkami v Berlíně a New Yorku, kde je možné zvolit si při stu-

diu modul zaměřený právě na zdraví a medicínu. Za zmínku stojí kurzy a školení 

pořádané organizací Kaiser Family Foundation22. Databáze možností vzdělávání 

v referování o zdraví z roku 2012, které nabízejí některé další univerzity v zemích 

Evropské unie, je dostupná na stránkách projektu Health Reporting Training Pro-

ject23. 

 

 

                                                           
18 Popis předmětu je dostupný na stránce: 
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JJB169 
19 Popis předmětu je dostupný na stránce: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2017/ZUR397 
20 OTEVŘENÁ VĚDA, nedatováno. Komunikace vědy prostřednictvím médií. [online]. [cit. 03-01-
2018]. Dostupné z: http://ssc.avcr.cz/projekty/aktualni/komunikace-vedy-prostrednictvim-
medii.html 
21 OPEN SCHOOL OF JOURNALISM, nedatováno. Medical and Health Journalism. [online]. [cit. 03-01-
2018]. Dostupné z: https://www.openschoolofjournalism.com/specializations/medical-and-
health-journalism?inheritRedirect=true 
22 KAISER FAMILY FOUNDATION, nedatováno. Media Internships & Fellowships [online]. [cit. 03-
01-2018]. Dostupné z: https://www.kff.org/media-internships-fellowships/ 
23 HEALTH REPORTING TRAINING PROJECT, 2012. EU Course Database. [online]. [cit. 03-01-2018]. 
Dostupné z: http://www.project-heart.eu/index.php/projectheart/datamainviewpost 
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2.7.2 Organizace a projekty věnující se referování o medicíně  

Informování o medicíně v médiích se věnují některé webové stránky v anglickém 

jazyce. Mezi nimi je například stránka European Health Journalism24, jejíž autoři 

se snaží vzdělávat novináře referující o medicíně a s ní souvisejících tématech 

a upozorňovat na různá pochybení, k nimž dochází. Podobný cíl plní i autor webu 

Bad Scicence (Prolhaná věda)25 a stejnojmenné knihy, britský lékař a spisovatel 

Ben Goldacre. Jeho internetová stránka je odrazem stejnojmenného sloupku, kte-

rým Goldacre mezi lety 2003 až 2011 přispíval do sobotního vydání britského de-

níku The Guardian. V něm se zabýval zejména vědeckou nepřesností, pseudověda-

mi i vztahem mezi médii, vědci, lékaři, farmaceutickými firmami apod.  

Na problémy, které vyvstávají při referování o medicíně a zdraví, upozorňuje již 

zmíněný projekt Health News Review a organizace Science Media Centre. Podobnou 

práci odvádí i další již jmenované organizace Association of Health Care Journalists, 

World Association of Medical Editors a Kaiser Family Foundation.  

V České republice vznikla za účelem upozornění na některá pochybení ze strany 

novinářů sekce Reakce na zprávy v médiích26 na stránkách Ministerstva zdravotnic-

tví ČR. Ministerstvo se ovšem v rámci ní dosud vyjádřilo jen ke dvěma problema-

tickým tvrzením, která se objevila v médiích v roce 201627 a 201728 a potenciál 

sekce tedy není uspokojivě naplňován. V rámci Syndikátu novinářů existuje Klub 

vědeckých novinářů, který nevyvíjí žádnou dohledatelnou aktivitu.  

  

                                                           
24 EUROPEAN HEALTH JOURNALISM, 2018. [online]. [cit. 03-01-2018]. Dostupné z: 
http://www.europeanhealthjournalism.com/ 
25 GOLDACRE, Ben, 2017. Bad Science. [online]. [cit. 03-01-2018]. Dostupné z: 
http://www.badscience.net/ 
26 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ, 2010. Reakce na zprávy v médiích. online]. [cit. 03-01-2018]. 
Dostupné z: https://www.mzcr.cz/obsah/reakce-na-zpravy-v-mediich_3684_1.html 
27 V roce 2016 ministerstvo zdravotnictví reagovalo na zavádějící článek uveřejněný na serveru 
blesk.cz a vyvrátilo tvrzení, že české pacienty ohrožují nevzdělaní lékaři z ciziny. 
28 V roce 2017 ministerstvo zdravotnictví vyvrátilo tvrzení o výměně státního tajemníka.  
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3 Metodika výzkumu 

Metodická část práce blíže seznamuje se stanovenými cíli výzkumu a s metodami, 

které byly použity k jejich dosažení. Její součástí je tedy popis a zdůvodnění vý-

zkumného problému, zvolených metod a následné analýzy.  

3.1 Cíle výzkumu 

V zahraničním mediálním diskurzu existuje několik desítek výzkumů, které se za-

bývají pokrytím medicíny a zdravotnických témat v médiích. Značná část z nich 

problematiku uchopila prostřednictvím obsahových analýz mediálních výstupů 

(Lane, McLoughlin, 2004; Serong et al., 2015). Některé studie (Forsyth et al., 2012; 

Hinnant et al., 2016;) se ovšem soustředily i na odkrytí toho, jak sami novináři 

vnímají svou roli a jak postupují při své práci. 

Žádný z dohledaných výzkumů příliš nereflektoval etickou stránku práce medicín-

ských novinářů a dilemata, kterým při ní čelí. Výzkum novinářů věnujících se zdra-

votnictví provedla v tuzemsku v rámci své diplomové práce Kateřina Ciborová 

(2015), ale zaměřila se v ní zejména na koncept budování mediální agendy. I proto 

je moje diplomová práce koncipovaná jako sonda do zákulisí vzniku mediálních 

výstupů týkajících se medicíny a zdraví. Pro zodpovězení výzkumných otázek jsem 

zvolila kvalitativní výzkum, který umožňuje jít více do hloubky (Trampota, Vojtě-

chovská, 2010, s. 17–18), protože se v českém prostředí jedná o poměrně nepro-

zkoumané téma. Hlavním cílem je zjistit: Jak čeští novináři referující o medicíně 

vnímají svou práci, jak při ní postupují a jak řeší etické otázky, které se kolem 

ní vynořují? Teoretický rámec předchozí části byl východiskem pro vytvoření díl-

čích výzkumných otázek. 

K dosažení tohoto cíle, je třeba najít odpovědi na tyto dílčí otázky: 

1. Jak vnímají novináři referující o zdravotnictví a medicíně svou roli v této 

komunikaci? 

2. Jaké jsou praktiky novinářů při tvorbě mediálních výstupů o medicíně 

a zdravotnictví? 

3. Jaké faktory a jakým způsobem ovlivňují výběr konkrétního tématu a jeho 

pokrytí? 
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4. Jakým etickým dilematům čelí novináři referující o medicíně a zdraví a jak 

se s nimi vyrovnávají?  

5. Jaký význam přisuzují novináři věnující se informování o medicíně a zdraví 

vzdělávání v těchto oblastech? 

6. Orientují se novináři v základních termínech z oblasti výzkumu, statistiky 

a vývoje léčiv? 

3.2 Kvalitativní výzkum 

Povaha výzkumu je kvalitativní, neboť jeho cílem je dozvědět se nové informace 

o tématu, které dosud nebylo v České republice uspokojivě pokryto. Vzhledem 

k flexibilní a kreativní povaze kvalitativní studie nebyly předem stanoveny žádné 

hypotézy, jako je tomu u kvantitativního výzkumu (Hendl, 2005, s. 45–50).  

Kvalitativní charakter výzkumu považuji za vhodný vzhledem ke skutečnosti, 

že jeho cílem je podle Dismana (2002, s. 289) „porozumění lidem v sociálních situa-

cích“, což odpovídá i záměru mé práce. Lidmi jsou v mém případě čeští novináři 

a sociální situací jsou postupy a způsoby informování o medicíně, zdravotnictví 

a zdraví. Výzkum byl proveden na úrovni mediální produkce a zaměřuje se na no-

vináře a rutiny, kterými se řídí. Jednou z metod, která se tomu hodí, je kromě zú-

častněného pozorování, také mnou zvolený hloubkový rozhovor (Trampota, Vojtě-

chovská, 2010, s. 73).  

3.3 Sběr dat 

Jako hlavní techniku sběru dat jsem zvolila hloubkový rozhovor, který je nejčastější 

metodou v kvalitativním výzkumu. Jde o „nestandardizované dotazování jednoho 

účastníka výzkumu zpravidla jedním badatelem pomocí několika otevřených otázek“ 

(Švaříček, Šeďová, 2014, s. 159). Jeho cílem je porozumění jednání určité sociální 

skupiny.  

Hloubkový rozhovor se běžně používá ve dvou podobách. Buď jako nestrukturo-

vaný, který nemá jasně dané schéma, nebo jako polostrukturovaný, respektive 

rozhovor s návodem vycházející z připravených témat i konkrétních otázek. 

V rámci práce jsem zvolila polostrukturovanou podobu hloubkového rozhovoru. 

Její výhodou je zejména skutečnost, že kombinuje standardizované i nestandardi-

zované prvky dotazování (Sedláková, 2014, s. 211).  
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Schéma hloubkového rozhovoru jsem vypracovala podle pyramidového modelu, 

kdy je základní výzkumná otázka rozložena na specifické výzkumné otázky, a ty 

pak dále na otázky tazatelské (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 271).  

Základem polostrukturovaného rozhovoru je vytvoření schématu, kterým se bude 

interview řídit. Pozitivem zvoleného způsobu sběru dat je, že je při něm možné 

podle potřeby operativně měnit pořadí předem stanovených okruhů a otázek pod-

le toho, jakým směrem se rozhovor ubírá. Tazatel navíc není svázán striktním do-

tazníkem, což mu umožňuje klást respondentovi doplňující otázky a žádat o vy-

světlení a upřesnění odpovědí (Miovský, 2006, s. 159–160) 

Před realizací rozhovorů jsem si definovala jádro interview, „tedy minimum témat 

a otázek, které je nutné probrat“ (Miovský, 2006, s. 159–160). Při jednotlivých in-

terview jsem se ovšem nedržela striktně těchto otázek, ale pokládala jsem i dotazy 

doplňujícího charakteru, které mi pomohly lépe pochopit danou problematiku. 

Rovněž v pořadí a konkrétním znění otázek se jednotlivé rozhovory mírně odlišo-

valy.  

Volba polostrukturovaného rozhovoru mi tedy umožnila eliminovat nevýhody 

obou zbývajících variant metody rozhovoru (nestrukturovaného i plně strukturo-

vaného). I přesto jsou s ním spojena některá negativa. Miovský (2006, s. 161) uvádí 

například obtížnější analýzu dat či riziko odchýlení respondenta od tématu a zís-

kání většího množství nepotřebných informací. To se ovšem při rozhovorech ne-

stalo. 

3.4 Vzorek 

Výzkumu se zúčastnili čeští novináři, kteří se při své práci primárně věnují refero-

vání o medicíně, zdraví a zdravotnictví. Konkrétní respondenty jsem vybrala 

na základě kombinace účelového výběru a principu sněhové koule. V případě úče-

lového výběru bylo důležité, aby vybraní respondenti splňovali stanovená kritéria 

a souhlasili s účastí ve výzkumu (Miovský, 2006). 

Hlavním kritériem bylo, že respondent se musel referování o medicíně, zdraví 

a zdravotnictví věnovat alespoň dva roky. Respondenti byli dále voleni tak, aby 

bylo dosaženo co nejširší variability s ohledem na typ média, tedy aby se výzkumu 

zúčastnili novináři z rozhlasu, televize, tištěných i online médií a zastoupena byla 
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jak soukromá, tak veřejnoprávní sféra. V souladu s pravidly zakotvené teorie byl 

následně vzorek doplněn dalšími respondenty, a to do té doby, než bylo dosaženo 

teoretické nasycenosti vzorku a již se během rozhovorů nevynořovala nová data, 

která by bylo možné kategorizovat. Do procesu výběru respondentů vstoupil 

i princip sněhové koule, protože tipy na další novináře jsem získala i při realizaci 

rozhovorů s respondenty.  

Původním záměrem bylo vést rozhovor i s novinářem ze soukromé rozhlasové 

a televizní stanice. Až na jednu novinářku se mi ovšem nepodařilo dohledat žádné-

ho žurnalistu, který by se specializoval na medicínu. Oslovené redakce nechaly 

mou prosbu o doporučení konkrétní osoby bez odezvy. Reportérka televize Nova 

Martina Kuzdasová mi nejprve rozhovor zprostředkovaně přislíbila, ale poté 

už se mnou znovu nekomunikovala.   

Ve vzorku jsem se snažila o rozmanitost i s ohledem na to, pod které vydavatele 

jednotlivá média spadají. Limitovala mě však jednak již zmíněná neochota někte-

rých médií se mnou komunikovat a také absence specializovaných novinářů zamě-

řujících se dlouhodobě na zdravotnictví, zdraví a medicínu v jednotlivých redak-

cích. Konečná charakteristika vzorku s ohledem na vydavatelské domy a jejich titu-

ly je následující: 

MAFRA – MF Dnes (Iva Bezděková), Lidové noviny (Josef Tuček), iDNES.cz (Pavel 

Kasík); 

CZECH NEWS CENTER – E15 (Adéla Čabanová), Blesk Zdraví (Zdena Lacková); 

ECONOMIA – Aktuálně.cz + Hospodářské noviny (Markéta Šrajbrová); 

VEŘEJNOPRÁVNÍ MÉDIA – Český rozhlas (Terezie Jirásková), Česká televize (Jitka 

Szászová); 

MEDICAL TRIBUNE – Medical Tribune (Naděžda Myslivcová); 

MEDIA NETWORK – Zdravotnický deník (Michaela Koubová). 

Výzkumné rozhovory jsem vedla s deseti respondenty. Všichni souhlasili 

s uvedením svého skutečného civilního jména a nikdo si nepřál zůstat v anonymitě. 

K rozhovorům s respondenty tedy odkazuji podle jejich jmen. Důvodem je nejen 

představení českých novinářů věnujících se medicíně, ale také skutečnost, 
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že při rozhovorech jsou rozebírány i specifika práce vážící se k jednotlivým praco-

vištím. Poskytnutí záruky anonymity by tak bylo s ohledem na nepříliš velký medi-

ální trh v České republice obtížnější a některé informace bych musela z rozhovorů 

vypustit.    

Všechny rozhovory jsem s respondenty vedla osobně, devět z nich se uskutečnilo 

v kavárně a jeden přímo v redakci, kde dotyčný novinář pracoval. Jejich délka 

se pohybovala kolem 50 a 60 minut, nejdelší trval 80 minut. Na začátku jsem kaž-

dého respondenta upozornila, že jde o výzkum realizovaný jako součást diplomové 

práce a že budu rozhovor nahrávat. Rozhovory jsem zaznamenala na nahrávací 

zařízení v mobilním telefonu a následně přepsala do textového procesoru MS 

Word.  

Představení respondentů: 

Naděžda Myslivcová, 66 let 

Naděžda Myslivcová dokončila v roce 1975 studium žurnalistiky na Univerzitě 

Karlově a od té doby, tedy 43 let, pracuje jako novinářka. Po škole nastoupila 

do České tiskové kanceláře – Pragopressu, ze kterého vznikla v roce 1977 Tisková 

agentura Orbis. Už v té době se věnovala zdravotnictví. Po zrušení Orbisu začala 

pracovat ve zpravodajství České tiskové kanceláře, kde zdravotnická témata po-

krývala dalších 23 let. Momentálně působí jako redaktorka v titulu Medical Tri-

bune, který je zaměřený na odborníky ve zdravotnictví.29  

Pavel Kasík, 32 let 

Pavel Kasík vystudoval obor Žurnalistika a posléze ještě Mediální studia na Fakultě 

sociálních věd Univerzity Karlovy. Na Katedře žurnalistiky Univerzity Karlovy vede 

předmět Věda v médiích, což je oblast, kterou se dlouhodobě zabývá. Jako novinář 

působí od roku 2005. Na medicínu a vědu je zaměřený od roku 2009. Působí jako 

redaktor rubriky Technet na serveru iDNES.cz.30  

Josef Tuček, 57 let 

Josef Tuček je absolventem Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy a novinařině se 

věnuje 37 let. Nejprve působil jako externista v domácím zpravodajství MF Dnes. 

                                                           
29 Rozhovor s Naděždou Myslivcovou se uskutečnil 5. 12. 2017. 
30 Rozhovor s Pavlem Kasíkem se uskutečnil 11. 12. 2017. 



50 

Od roku 1997 se věnuje vědě. Nejprve v rámci přílohy Věda MF Dnes, působil ale 

také v redakci Hospodářských novin a na serveru Aktuálně.cz. Dva roky má na sta-

rosti stránky o medicíně a vědě v Lidových novinách.31  

Zdena Lacková, 47 let 

Zdena Lacková je absolventkou oboru Žurnalistika na Univerzitě Karlově. Zdraví 

v kombinaci se sociální politikou se věnuje od roku 1988. Působila například jako 

redaktorka časopisu Vlasta. Momentálně píše pro měsíčník Blesk Zdraví.32  

Michaela Koubová, 33 let 

Michaela Koubová vystudovala kulturologii na Filozofické fakultě Univerzity Kar-

lovy a regionalistiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Jako novi-

nářka se zdravotnictví věnuje 7 let. Se žurnalistikou začala jako redaktorka cen-

trální redakce Deníku. Poslední tři roky působí ve Zdravotnickém deníku.33  

Terezie Jirásková, nepřála si uvést věk 

Terezie Jirásková má za sebou studium divadelního a rozhlasového umění na Di-

vadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Absolvovala také akreditova-

ný kurz žurnalistiky a je doktorandkou na Katedře psychologie 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. V žurnalistice se pohybuje asi 20 let, z toho 14 let se 

orientuje na zdraví, zejména to duševní. Je součástí Tvůrčí skupiny publicistiky 

v rámci Českého rozhlasu, kde mimo jiné moderuje pořad Leonardo Plus. Spolupra-

cuje také s Radiem Wave. V předchozích letech pracovala v redakci publicistiky 

ČRO 6.34  

Adéla Čabanová, 36 let 

Adéla Čabanová dokončila studium oboru Žurnalistika na Univerzitě Karlově 

v roce 2004. Od té doby pracuje jako novinářka zaměřená na oblast zdravotnictví. 

Nejprve přispívala do týdeníku pro lékaře Zdravotnické noviny, poté na stránky 

Lidových novin. Od roku 2012 je v deníku E15.35   

 

                                                           
31 Rozhovor s Josefem Tučkem se uskutečnil 10. 1. 2018. 
32 Rozhovor se Zdenou Lackovou se uskutečnil 15. 1. 2018. 
33 Rozhovor s Michaelou Koubovou se uskutečnil 16. 1. 2018. 
34 Rozhovor s Terezií Jiráskovou se uskutečnil 15. 1. 2018. 
35 Rozhovor s Adélou Čabanovou se uskutečnil 18. 1. 2018. 
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Markéta Šrajbrová, 29 let 

Markéta Šrajbrová je absolventkou oborů Žurnalistika a Mediální studia na Univer-

zitě Karlově. Do redakce Aktuálně.cz nastoupila při studiu v roce 2010. Na plný 

úvazek začala ve vydavatelství Economia pracovat v roce 2015. Od té doby se věnu-

je zejména zdravotnictví a sociální politice. Její články vycházejí nejen na Aktuál-

ně.cz, ale také v Hospodářských novinách.36  

Jitka Szászová, 33 let 

Jitka Szászová má bakalářský diplom z oboru Žurnalistika, který získala na Univer-

zitě Palackého v Olomouci. Deset let pracuje v České televizi. Začínala ve zpravodaj-

ské směně a před pěti lety přešla do domácí redakce, která má na starosti zpravo-

dajskou relaci Události. Na medicínu a zdravotnictví se zaměřuje dva roky. 

Od listopadu 2017 je na mateřské dovolené.37 

Iva Bezděková, 42 let 

Iva Bezděková vystudovala Fakultu humanitních studií a obor Masová komunikace 

na Univerzitě Karlově. Žurnalistice se začala věnovat už při studiu v roce 1999. Na 

zdravotnictví je zaměřená od roku 2002, kdy začala pracovat pro Zdravotnické no-

viny. Působila také v Radiožurnálu, v české redakci BBC a v Medical Tribune. 

Od roku 2016 píše o zdravotnictví v MF Dnes.38 

3.5 Transkripce dat 

Ze čtyř způsobu transkripce kvalitativních dat, které uvádí Hendl (2005, s. 208–

210)39 jsem vybrala takzvanou doslovnou transkripci, která umožňuje poměrně 

přesně zachytit průběh rozhovoru a zároveň připouští mírné úpravy. Většina in-

formací, které v rozhovorech zazněly, byly s ohledem na zvolené téma relevantní. 

Vzhledem k tomu, že pro analýzu je důležitá zejména obsahově-tematická rovina 

rozhovorů, texty jsem po přepsání převedla do spisovného jazyka a v některých 

případech jsem opravila chyby ve větné skladbě a stylistice a očistila výpovědi 

od zbytečných slovních parazitů. Původní jazyková podoba, kdy respondenti často 

používali hovorovou češtinu, nebyla pro výsledky práce nijak významná. Spisov-

                                                           
36 Rozhovor s Markétou Šrajbrovou se uskutečnil 23. 1. 2018. 
37 Rozhovor s Jitkou Szászovou se uskutečnil 24. 1. 2018. 
38 Rozhovor s Ivou Bezděkovou se uskutečnil 5. 2. 2018. 
39 „doslovná, komentovaná, shrnující protokol, selektivní protokol“ (Hendl, 2005, s. 208-210) 
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nou podobu tak považuji kvůli udržení konzistence textu za vhodnější. 

3.6 Analýza dat podle postupů zakotvené teorie 

Kvalitativní výzkum se v diplomové práci opírá o strategii zakotvené teorie, kterou 

jsem využila pro analýzu dat a pro účely výzkumu modifikovala. Jak uvádí Miovský 

(2006, s. 45) ve výzkumném projektu je zcela legitimní aplikovat pouze některé 

aspekty zakotvené teorie. 

Trampota a Vojtěchovská (2010, s. 263) zmiňují jako základní charakteristiku za-

kotvené teorie její vhodnost pro „odkrývání procesů a interakcí odehrávajících 

se v médiích a využitelnost v oblastech zkoumání, která nejsou dostatečně teoreticky 

uchopena a vysvětlena“, což bylo ve vztahu ke komunitě českých novinářů referují-

cích o medicíně, zdraví a zdravotnictví i hlavním záměrem diplomové práce.  

Dalším aspektem metody zakotvené teorie je určitá míra její flexibility. Zakotvenou 

teorii jsem tedy použila ke zpracování a vyhodnocení získaných dat. Pro účely vý-

zkumu pro mě byly relevantní zejména postupy, jak zpracovávat kvalitativní data 

v podobě dlouhých slovních odpovědí. A právě specifické návody pro zacházení 

s daty a jejich kódování jsou hlavními aspekty, které jsem ze zakotvené teorie vyu-

žila (Lewis-Beck et al., 2004, s. 440). V rámci metody zakotvené teorie existují tři 

druhy kódování – otevřené, axiální a selektivní (Strauss, Corbinová, 1999), z nichž 

jsem aplikovala kódování otevřené.  

Mým záměrem nebylo formulování nové teorie, ale spíše vytvoření podkladu 

pro další výzkumy medicínských novinářů, například v podobě rozsáhlejšího kvan-

titativního dotazníkového šetření. Pro analýzu získaných dat jsem proto použila 

otevřené kódování, které je součástí zakotvené teorie. Šlo při něm hlavně o třídění 

dat. V přepsaných rozhovorech jsem hledala podstatné jevy a ty jsem následně po-

jmenovávala. V dalším kroku jsem pojmy uspořádala do tematických kategorií.  
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vzdělání

význam vzdělání

kurzy

Tabulka 2: Ukázka otevřeného kódování  

 

Zdroj: autorka práce 

 

  

Myslivcová Kasík Tuček Lacková Koubová Jirásková Čabanová Šrajbrová Szászová Bezděková

Ne, vystudovala 

jsem pouze 

žurnalistiku.

Kromě žurnalistiky na 

Karlově univerzitě, mám tři 

semestry na institutu 

ekonomických studií. 

Absolvoval jsem fakultu 

žurnalistiky a poté různé 

stáže například na 

Macalester college nebo 

jsem rok na Harvardu 

studoval program pro 

novináře zaměřený na 

ekonomii. Z medicíny 

nemám nic

Mám magisterský titul 

z fakulty žurnalistiky.

Vystudovala 

jsem 

kulturologii na 

filozofické 

fakultě a 

regionalistiku 

na husitské 

teologické.

Na Divadelní fakultě 

Akademie 

múzických umění 

jsem vystudovala 

obor divadelní a 

rozhlasové umění. 

Mám akreditovaný 

žurnalistický kurz, 

pod Českou 

lékařskou komorou 

jsem si udělala kurz 

psychosomatiky a 

mám i další 

podobné kurzy. 

V současné době 

jsem doktorandkou 

na 1. lékařské 

fakultě Univerzity 

Karlovy na katedře 

psychologie.

Mám bakaláře na 

pražské fakultě 

žurnalistiky.

Vystudovala jsem 

bakalářskou 

žurnalistiku a 

magisterská mediální 

studia na Karlově 

univerzitě.

Absolvovala 

jsem 

bakalářskou 

žurnalistiku na 

univerzitě 

v Olomouci.

Bakaláře jsem 

vystudovala na 

Fakultě 

humanitních 

studií UK a 

magistra mám z 

masové 

komunikace 

taky na UK.

Určitě to není na 

škodu, ale ani to 

není úplně nutné. 

V odborných 

médiích se takové 

vzdělání hodí, ale 

v médiích pro 

širokou veřejnost to 

může být někdy 

problém. 

Odborníkovi může 

mít totiž potíže psát 

jednodušším 

jazykem. Na druhou 

stranu znám plno 

kolegů doktorů, kteří 

píší srozumitelně i 

pro laiky.

Žurnalistika nestačí na nic, 

ale nakonec stejně vždy 

záleží na konkrétním 

člověku a na tom, jestli je 

ochotný se vzdělávat. 

Pokud ano, tak na to nemusí 

mít nutně papír z vysoké 

školy. Kdybych si představil 

ideálního vědeckého 

novináře, tak by měl mít 

mediální studia, medicínu a 

teorii vědy, tedy tři vysoké 

školy. Ale pro čtenáře je 

možná důležitější, pokud je 

dostatečně pokorný, dokáže 

se rychle zorientovat a umí 

přiznat, když něčemu 

nerozumí. Medicínské 

vzdělání může být velmi 

užitečné, ale když bude 

novinář psát o umělé 

inteligenci, tak mu stejně 

moc nepomůže. Podle mě je 

důležitější vzdělávat se 

v tom, jak se rychle 

zorientovat v novém oboru.

Nevím, proč by 

vystudovaný lékař dělal 

novináře, když si může 

vydělat třikrát čtyřikrát 

tolik. Jsou nějací 

novináři, kteří mají tituly 

RNDr. Nebo Ph.D., ale 

moc jich není. Možná jim 

to v něčem pomáhá, 

možná ne. Jde spíš o to, 

aby novinář věci dokázal 

vyjádřit pro laiky a 

neutopil se v tom, že 

použije příliš vědecké 

termíny. Novinář 

s medicínským vzděláním 

si asi lépe porozumí 

s vědci, ale dá se bez něj 

v klidu obejít. 

V žurnalistice jde o 

zpracování informaci, 

nikoli o objevení něčeho 

nového. 

V odborných titulech 

lékaři jsou, ti zase 

nemají novinářské 

vzdělání, to se od nich 

nepožaduje. Z mého 

pohledu je to, co čtou 

a píšou doktoři nudné – 

takže oni jsou takhle 

spolu v pořádku. 

Myslím si, že pro tyhle 

tituly stačí, že se to 

naučíte v průběhu 

života. Pořád něco 

čtete a necháváte si to 

vysvětlovat, tím se 

nějakým způsobem 

vlastně celoživotně 

vzděláváte. Každá 

tisková konference je 

pro mě forma 

vzdělávání. Je to 

taková laická 

univerzita. Myslím, že 

by to mělo naprosto 

stačit, když seženete 

dobré odborníky a 

požádáte je, aby na vás 

mluvili česky.

Určitě se bez 

něj obejde. 

Určitě by bylo 

přínosné mít 

větší vhled 

třeba do 

sesterské 

práce, ale 

slušný přehled 

o tom, co 

všechno sestry 

dělají se dá 

získat i po 

přečtení 

diskuzních fór, 

kam píšou. Pro 

novináře je 

nejdůležitější 

schopnost 

podat 

informace 

srozumitelnou 

formou a 

vyvarovat se 

bludům, 

polopravdám a 

zavádějícím 

tvrzení.

Určitě je to dobré, i 

když nevím, jestli je 

pro novináře nutné 

mít zrovna 

medicínu. Ale určitě 

je rozdíl mezi 

novináři, kteří 

nějaké odborné 

zázemí mají a těmi, 

kteří ho nemají.

Vůbec není na 

škodu, aby novinář 

měl jiné vzdělání 

nebo alespoň 

cennou životní 

zkušenost mimo 

žurnalistiku. Ale 

neumím si 

představit, že by 

se novináři měli 

zároveň učit to, co 

se učí třeba sestry 

na škole. Je 

medicínského 

novináře je 

prospěšné umět 

pracovat 

s odbornými 

zdroji.

Nevím o nikom, kdo 

by vystudoval 

medicínu a teď dělal 

novináře. Nepovažuju 

to za nezbytné. 

Nepíšu pro oborný 

časopis o konkrétních 

léčebných postupech, 

ale o tom, co může 

potkat člověka jako 

pacienta. Mým 

hlavním úkolem je 

umět věci zjednodušit 

a srozumitelně podat. 

Jsem odkázaná na 

odborníky. Ve 

zdravotnictví je hodně 

skupin, každá má jiný 

zájem a každá mi říká 

něco jiného. Buď 

musím vyhodnotit, 

kde je pravda tím, že 

se zeptám co 

největšího množství 

lidí, nebo článek 

napíšu tak, abych 

nevypíchla ani jeden 

názor. U vyloženě 

medicínských věcí 

Těžko si 

představit, že 

někdo, kdo 

vystuduje 

medicínu bude 

dělat novináře. 

A nedovedu si 

představit, co 

jiného bych 

měla 

k žurnalistice 

studovat, aby 

mi to při práci 

nějak 

pomohlo.

Mně při práci 

medicínské 

vzdelání nijak 

nechybí.

Jen jednou jsem byla 

na semináři o 

infekčních 

nemocech a 

očkování, ale to 

neberu jako 

vzdělávání. Sice jsem 

dostala osvědčení o 

absolvování, ale byla 

to spíše PR akce. 

Jinak ani nevím, že 

by nějaký kurz 

zaměřený na 

vzdělávání novinářů 

v oblasti medicíny a 

zdravotnictví 

existoval.

Plus mám nějaké dálkové 

online kurzy s certifikátem – 

statistiku, filozofii a filozofii 

vědy. Udělal jsem si je 

s cílem něčemu lépe 

rozumět a udělat si 

představu o daném oboru. 

Uvědomil jsem si, že 

statistika je tím 

nejdůležitějším, co se 

v současném medicínském 

výzkumu děje, a proto jí 

potřebuju rozumět. 

Zaměstnavatel to nijak 

neřeší a já na to stejně 

nemám čas. Vedení mi 

nebude bránit jít na 

seminář na Akademii 

věd, ale potřebuju mít 

naplněné stránky 

obsahem. Když budu 

někde půl dne sedět, tak 

bude stát práce.

Nevím akorát vím, že 

nějaké PR agentury 

pořádaly akademie pro 

novináře, by zvětšily 

obecný rozhled o 

určitém tématu. Na 

zdravotnických 

tiskovkách bývají 

rovnou i odborné 

přednášky, kteří lékaři 

mají tak složité 

prezentace, že si 

připadám jako na 

univerzitě třetího věku. 

Od toho 

fungují 

odborné 

společnosti, 

které by měly 

ke všemu 

zaujmout 

nějaké 

stanovisko. 

Novinář musí 

pečlivě vybírat 

odborníky a 

těm důvěřovat, 

nic jiného dělat 

ani nemůže. 

Informace 

předávám 

podle svého 

nejlepšího 

vědomí a 

svědomí, tak 

jak jsem je 

Nevím, ale nijak 

jsem po nich 

nepátrala.

Nemám. O ničem 

nevím

Kvůli reportáži jsem si 

nedávno dělala 

úvodní kurz první 

pomoci. Jinak nic.

Ani nevím, že 

by pro 

novináře 

nějaký byl. Asi 

by to pro mě 

bylo zajímavé.

Ne, učím se při 

práci

V začátcích asi ano, 

ale teď už moc ne. 

Postupně jsem se 

v medicíně 

zorientovala sama. 

Jako vzdělávání beru účast 

na konferencích, online 

kurzy a knížky, které si 

hodně kupuju.

Trochu si čtu, co se ve 

světe děje a nové 

znalosti získávám hlavně 

při psaní a editování 

článků. Žádnému 

systematickému studiu 

se nevěnuju. V začátcích 

jsem si pořídil publikaci 

Lidské tělo, abych si 

mohl najít co je co.

Určitě by mě zajímalo, 

co by mi poradili. A 

hlavně kdo by 

přednášel. Kdo má 

takový kredit, že by si 

mohl dovolit říct: Tohle 

je ta správná cesta.

Sem tam si 

koupím 

nějakou knihu, 

ale informace 

spíš čerpám při 

práci. 

Převážnou 

většinu témat 

navíc tvoří 

systémové 

věci, takže ani 

nemusím 

rozumět tomu, 

jak funguje 

lidské tělo.

V současné době 

bych měla spíš 

zájem na nich 

přednášet.

Mimo práci se 

medicíně 

nevěnuju. 

Dennodenně se 

s ní setkávám při 

psaní a o každém 

tématu si něco 

zjišťuju.

Ne že bych po večer 

studovala anatomii, 

to by mi asi ani 

k ničemu nebylo, ale 

vzdělávám se tím, 

když se setkávám 

s lidmi. Taky čtu 

konkurenci a někdy 

zahraniční média 

třeba Lancet.

Delší dobu mi 

trvalo, než 

jsem se 

alespoň 

základně 

zorientovala 

v systému 

proplácení 

zdravotní 

péče. 

Úhradová 

vyhláška je 

zásadním 

dokumentem 

celého 

zdravotnictví a 

je poměrně 

složitá, 

protože jsou 

v ní složité 

matematické 

vzorce. Je 

důležité 

pochopit, kolik 

jaký výkon ve 

které 

nemocnici stojí 
V žurnalistice je to 

tak, že se člověk učí 

tím, co slyší. 

Novinařinu totiž 

dělají lidé 

nejrůznějších profesí 

a podle mě je 

zásadní pochopit, co 

je v tématu 

nejdůležitější, a 

potom už je jedno, 

jestli píšete o 

medicíně nebo o 

vlacích. Svoji práci 

samu o sobě 

považuji za 

sebevzdělávání, 

každý den se 

dozvídám něco 

nového. 

Více méně vím jen o těch, 

které pořádám. Nějaké 

kurzy pro novináře pořádá 

občas Organizace otevřená 

věda, Akademie věd, 

knihovna Akademie věd 

nebo Česká homeopatická 

komora, což je samozřejmě 

přesně tak strašné, jak to 

zní. Nějaké akce dělá také 

Technologická agentura, ale 

to jsou spíš tiskové 

konference s možností ptát 

se.

U nás o ničem nevím. 

V zahraničí existují různá 

školicí střediska, která 

pořádají kurzy i pro 

vědecké novináře.

Zajímalo by mě, jak 

funguje zdravotnický 

systém a komunikace 

v jiných státech. 

Nejsem tak jazykově 

edukovaná, abych 

sledovala zahraniční 

média.

nevím a 

nemám

Prvních deset let, 

kdy jsem se začala 

zabývat medicínské 

žurnalistice, jsem 

nedělala nic jiného, 

než že jsem se v této 

oblasti vzdělávala. 

Ať už tvorbou 

pořadu, 

kontaktováním 

odborníků nebo 

navštěvováním 

různých přednášek. 

Nakupuju si hodně 

knížek a mám za 

sebou i stáže 

v zahraničí, třeba 

v BBC nebo 

v Berlíně. 

Kdyby existoval 

třeba online kurz, 

tak bych si ho asi 

prošla, ale 

nesmělo by mi to 

zabrat moc času. 

Pokud by ho teda 

dělala nějaká 

věrohodná 

instituce, jako 

třeba Státní 

zdravotní ústav 

nebo ČSL.

O ničem nevím. Asi 

ano. 

Občas si 

procházím 

odbornější 

časopisy, ale 

nijak do 

hloubky nejdu.

Vzdělání a jeho význam
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4 Výsledky výzkumu 

Výroky, které zazněly při rozhovorech s českými novináři a novinářkami, jsem 

na základě jejich vzájemných souvislostí a také s ohledem na výzkumné otázky 

rozčlenila do čtyř kategorií – organizace práce v redakci, odpovědnost ke čtenářům 

a etická dilemata, význam vzdělání a další zjištění.  

4.1 Organizace práce v redakci 

4.1.1 Získávání námětů a jejich navrhování vedení redakce 

Náměty na zpracování určitého tématu čerpají novináři z několika oblastí. Kromě 

tiskových zpráv a konferencí také ze zahraničních médií a v menší míře rovněž 

z populárně-vědeckých časopisů typu Scientific American, Nature nebo Science. 

Pro redaktory pracující v denících je důležité zejména aktuální dění týkající 

se zdravotní legislativy, tedy návrhy zákonů, zápisy ze zasedání apod. Za nejčastěj-

ší zdroj námětů považují respondenti shodně osoby, které se pohybují ve zdravot-

nictví, tedy lékaře, výzkumníky, představitele zdravotnických organizací i mluvčí 

nemocni. 

Markéta Šrajbrová poznamenává: „Stává se, že si mě náměty najdou samy. Pohybuju 

se v prostředí zdravotnictví. Stýkám se s lidmi z oboru, ať už s doktory, lékárníky ne-

bo s pacientskými organizacemi a často od nich slýchám to samé. Takže mám před-

stavu, co se zrovna nejvíc řeší.“ 

Podobnou zkušenost má i Jitka Szászová: „Asi nejvíc tipů dostávám při samotném 

natáčení.“ 

A také Naděžda Myslivcová: „Řada témat vyplyne taky z rozhovorů s lékaři a dalšími 

lidmi ze zdravotnictví.“ 

Nebo Iva Bezděková: „Nejlepším a největším zdrojem témat jsou pro mě kontakty, 

co jsem během let získala.“ 

Když novináři při práci na nějaké téma narazí, posuzují, zda ho nabídnou svým 

nadřízeným. Hlavním kritériem je pro ně potenciál zaujmout co největší množství 

lidí. Ve své odpovědi vysvětluje kritérium čtenosti na příkladu Josef Tuček: „Často 

dáváme na titulní stranu pouták ve stylu ,Co dělat, když vás bolí koleno' apod., proto-

že to jsou věci, se kterými má problém dost lidí. Naopak se na stránky nedostane ob-
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jev, který může být v dané oblasti naprosto špičkový a revoluční, ale týká se něčeho, 

co skoro nikdo nezná. Nebo se do novin dostane, ale maximálně ve formě jedňáku 

(krátká zpráva na jeden sloupec – pozn. autorky).“ 

Mezi dalšími kritérii novináři uváděli aktuálnost a schopnost téma zpracovat 

do srozumitelné podoby. Například Adéla Čabanová říká: „O tom, jestli nějaké téma 

napíšu, rozhoduje i to, jestli jsem toho schopná a jestli je pro mě srozumitelné.“ 

V odpovědích někteří respondenti zmiňují i exkluzivitu a významnost. Za význam-

ná ovšem považují právě ta témata, která mají potenciál zaujmout co největší 

množství lidí.  

V rámci fungování jednotlivých redakcí existuje určitá hierarchie, která se promítá 

i do schvalování témat, jež bude daný redaktor zpracovávat. Řeší se zejména 

na poradách, kde o nich rozhoduje vedení redakce. Porady se konají pravidelně 

většinou v dopoledních hodinách. Jejich četnost částečně závisí například na perio-

dicitě, v jaké médium vychází. Markéta Šrajbrová popisuje jejich průběh: „Každé 

ráno v devět hodin máme poradu, kde vedoucímu domácí rubriky nabízím téma, kte-

ré bych ten den mohla zpracovat. Jednou týdně ve čtvrtek máme takzvanou plánovací 

poradu, kde každý redaktor řekne nějaký výhled na další týden, na čem pracuje 

a co zjišťuje. Po ranní poradě je ještě velká porada šéfů jednotlivých rubrik, kde už 

nejsem. Vedoucí domácí rubriky tam mimo jiné prezentuje i moje náměty a domlouvá 

se, co kam půjde, co do novin a co na web.“ 

Z rozhovorů s novináři ovšem vyplývá, že existuje silná tendence přenášet v tomto 

ohledu více zodpovědnosti na redaktora. Schvalování je potom spíše symbolickým 

procesem a hlavní vliv na obsah média mají samotní novináři. Většinu témat, která 

navrhnou, totiž i následně zpracovávají. Zadání konkrétního textu, reportáže 

či příspěvku je spíše výjimečnou záležitostí. Volnost ve výběru námětů komentuje 

například Naděžda Myslivcová: „V Medical Tribune můžu napsat co chci v rozsahu 

v jakém chci. Jen se musím domluvit s šéfredaktorkou a kolegy, abychom nepokrývali 

stejná témata. (…) Zatím se mi nestalo, že by nějaký můj nápad vedení zamítlo.“ 

Podobně mluví i Pavel Kasík: „Zatímco ostatní uvádějí jako pracovní benefity pra-

covní počítač nebo pět týdnů dovolené, já beru jako největší benefit, že si v práci píšu, 

co chci a témata navrhuju sám. Kdybych měl určit nějaký podíl, tak 90 procent si vy-

bírám a 10 procent je mi zadáno.“  
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Důraz je tedy kladen hlavně na iniciativu ze strany novináře. Co se týče preferencí 

vedení redakce, novináři z médií určených pro širokou veřejnost shodně uvádě-

jí, že přednost dostávají témata s potenciálem zaujmout co největší množství lidí, 

a tím zajistit médiu široké publikum. I proto se snaží je navrhovat.  

V konkrétních příkladech ale nepanuje mezi respondenty shoda. Ve výčtu se obje-

vují například kardiovaskulární choroby, diabetes, udržení zdravé váhy, prevence 

nebo očkování.  

Odlišné zaměření článků je preferované v titulech určených pro odborníky 

ve zdravotnictví, jako je Medical Tribune a Zdravotnický deník. I v nich se řeší 

zejména to, co zajímá čtenáře, ale publikum je jiné než u médií pro širokou veřej-

nost. Tvoří ho převážně lékaři a další lidé ze zdravotnického sektoru. Zájem je na-

příklad o články týkající se finančních podmínek ve zdravotnictví. Michaela Koubo-

vá uvádí: „Hodně čtené bývají právě záležitosti týkající se sester, potom platy 

ve zdravotnictví, případně aktuální zákony.“ 

Více než polovina respondentů odmítá, že by jejich mediální výstupy nějakým způ-

sobem ovlivňovala inzerce, novináři poukázali na naprosté oddělení inzertního 

a redakčního obsahu. Podle zkušeností Markéty Šrajbrové se může inzerce promít-

nout pouze do délky textu, který píše: „Inzerenti jdou úplně mimo ně. Od redakčního 

obsahu je inzerce oddělená. Promítá se maximálně tak, že mi třeba řeknou, 

že na stránce je inzerce, takže musím napsat kratší text, aby se vešel. To je prostorové 

omezení, ale když je téma nosné a potřebuje víc prostoru, dá se jinam.“ 

Iva Bezděková a Michaela Koubová ale přiznávají, že s vlivem inzerce na obsah ma-

jí zkušenost z předchozích zaměstnání. Michaela Koubová prohlašuje: „V centrální 

redakci Deníku, kde jsem pracovala dřív, se stávalo, že pod jménem redaktora vychá-

zely PR texty. Byly s tím problémy, protože šlo o špatně vyzdrojované věci a lidé byli 

potom naštvaní. Ve Zdravotnickém deníku se naštěstí nic takového neděje.“ 

Mezi respondenty, kteří připouštějí, že se inzerce do obsahu nějakým způsobem 

promítá, jsou novinářky Zdena Lacková a Naděžda Myslivcová. Zdena Lacková po-

pisuje vliv inzerce na obsah následovně: „Zadání dostávám ve chvíli, kdy se s inze-

rentem sepíše smlouva a její součástí je požadavek, že k inzerátu mám vytvořit tema-

ticky související text. Ten potom vyjde třeba na úplně jiné stránce než inzerát a není 

to tak, že bych v něm odkazovala na konkrétní produkt. Ve zdravotnictví je navíc 
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spousta věcí, které zmínit ani nemůžu, jako jsou třeba preskripční léky.“ 

Naděžda Myslivcová zmiňuje v souvislosti s inzercí práci svých kolegyň, které ně-

kdy tvoří texty na objednávku. Upozorňuje také na význam peněz, které přicházejí 

od inzerentů. Sama se ale od inzerce distancuje: „Texty na objednávku netvořím, 

ale kolegyně se s tím setkávají, když píšou o odborných kongresech a sympoziích růz-

ných firem. Inzerce je samozřejmě důležitá, protože zdravotnická ani jiná média 

by bez ní vůbec nemohla vycházet.“ 

4.1.2 Výběr zdrojů a práce s nimi 

Všichni novináři jsou do značné míry závislí na zdrojích, které jim poskytnou in-

formace. Z rozhovorů s žurnalisty, kteří se věnují zdraví, vyplývá, že informace 

pro svoji práci čerpají z několika druhů zdrojů. Významné postavení mezi nimi ma-

jí konkrétní lidé – lékaři, odborníci, představitelé zdravotnických institucí, ale také 

PR pracovníci nemocnic a soukromých firem. Výjimkou je Josef Tuček, který při-

pouští, že přímo s lékaři komunikuje postupem času mnohem méně: „…ale mám 

dva v rodině. Takže je pro mě mnohem pohodlnější zavolat jim a zeptat se jich, když 

si nejsem něčím jistý. Zeptám se třeba, co je dráždivý tračník a oni mi to řeknou. 

Je to rychlejší, než kdybych sháněl největšího odborníka v Česku a chtěl po něm vy-

světlení nějaké banality.“ 

Dalšími zmiňovanými zdroji jsou pro novináře tiskové zprávy a tiskové konferen-

ce. Například Josef Tuček je využívá kvůli nedostatku času i kvůli nedostatku jiných 

zdrojů poměrně často: „Byly doby, kdy mě tiskové zprávy zajímaly jenom okrajově, 

ale dnes jsem za ně vděčný, protože nemám tolik jiných zdrojů informací. Novináři 

píšou o tom, co psali už jiní novináři. Témata se cyklují a ztrácí se kontakt s realitou, 

protože není čas.“ Tato skutečnost potvrzuje zásadní vliv, který je přisuzován tisko-

vým mluvčím a dalším pracovníkům PR na obsah médií.  

Co se týče původu materiálů od PR pracovníků, novináři dávají přednost zavede-

ným institucím, ke kterým mají větší důvěru (jako je například 1. lékařská fakulta 

Univerzity Karlovy), než materiálům od soukromých firem.  

Mezi respondenty jsou ale i ti, pro které jsou tiskové zprávy spíše okrajovým zdro-

jem, a pečlivě mezi nimi vybírají. Příkladem je Markéta Šrajbrová: „Je těžké to kvan-

tifikovat, ale asi ¾ tiskových zpráv, co mi přijdou, jsou pro mě odpad a nevyužiju 
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je. Často jde o preventivní věci – trendovky, kde pro mě není nic zajímavého.“ 

Podobný pohled na věc má Adéla Čabanová: „Zpráv mi chodí strašně moc, ale větši-

na je pro mě nepoužitelná. Málokdy se stává, že by mi ve schránce přistála užitečná 

tisková zpráva z oblasti zdraví a životního stylu. Mám jich v e-mailu stovky neotevře-

ných, protože už z předmětu je kolikrát znát, že mi to k ničemu není. Čtu si zprávy 

z pracovišť s autoritou, jako je IKEM, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy apod.“ 

Kromě nerelevantních a nezajímavých informací uvádějí někteří novináři jako dů-

vod, proč tiskové zprávy příliš nevyužívají skutečnost, že si médium, ve kterém 

pracují, potrpí na určitou exkluzivitu. Důraz na vlastní témata ve své výpovědi 

zmiňuje Jitka Szászová: „Chodí mi jich velké množství, ale využívám je málokdy. Spíš 

se snažím hledat vlastní témata.“ 

Pokud už se novináři rozhodnou informace z tiskové zprávy využít, shodují 

se, že netvoří článek jen na jejím základě, ale rozšiřují ji a dále ověřují. Způsob, ja-

kým s tiskovými zprávami pracuje, popsala Adéla Čabanová: „Tisková zpráva je pro 

nás v redakci pouze podnětem k vytvoření vlastní zprávy. To znamená, že se buď do-

ptávám jejích autorů, nebo si sháním další odborníky, kteří mi potvrdí nebo vyvrátí 

určitý trend.“  

Při posuzování důvěryhodnosti zdroje informací se většina oslovených novinářů 

neřídí konkrétními kritérii a dává v tomto ohledu spíše na instinkty a zkušenost. 

Proti šíření nepravdivých informací se brání tím, že ve svém mediálním výstupu 

dávají prostor k vyjádření více stranám a informace si ověřují z více zdrojů.  

Zdena Lacková zmiňuje, že ani renomé, které zdroj má, nemusí vypovídat o jeho 

kvalitě. „Stalo se mi, že jsem i od renomovaného zdravotnického zařízení dostala ne-

správné informace. Zjistila jsem to jen proto, že nemoc, které se to týkalo, máme 

v rodině. Jinak bych tak do hloubky nešla, protože bych se uověřovala k smrti.“ 

Dostupnost zdrojů informací o zdraví a zdravotnictví v České republice hodnotí 

novináři převážně pozitivně. Chybí jim ale aktuální zdravotnické statistiky. Ústav 

zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) je totiž vydává s několikaletým 

zpožděním.  

Z rozhovorů vyplývají dva různé trendy týkající se obměňování zdrojů. Část novi-

nářů má ve svém adresáři kontakty na osoby z různých oblastí zdravotnictví, které 
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příliš neobměňuje, protože je to pohodlnější. Svou výpovědí ilustruje komunikaci 

se stejnými lidmi Adéla Čabanová: „Pořád se obracím na ty samé zdroje. Je to samo-

zřejmě omezení, které není úplně zdravé, ale vítězí pohodlí. Když vím, že mi z Fakult-

ní nemocnice Olomouc vždy odpoví, tak nebudu psát jinam, kde mě neznají.“ 

U novinářů se objevuje i tendence zdroje obměňovat, ale přitom se potýkají s pře-

kážkami. Nutnost mluvit s předsedy různých zdravotnických institucí, kteří se ne-

mění, popisuje Jitka Szászová: „Chci je obměňovat, aby mi v reportážích pořád ne-

mluvily stejné hlavy, ale bývá to docela problém. Existuje například Sdružení ambu-

lantních specialistů, které má svého předsedu, takže když točím nějaké téma, které 

se jich týká, tak většinou mluvím s ním. Samozřejmě ho nechci mít třikrát do měsíce 

v reportáži. Proto jsem hledala i někoho dalšího z ambulancí, kdo by se mi vyjádřil, 

ale narážela jsem na problém, že oni chtěli, aby za ně mluvil předseda.“ 

Výběr zdrojů do jisté míry limituje také neochota některých lidí a institucí s novi-

náři komunikovat. Značná část respondentů se shoduje, že se ochota lidí velmi liší. 

Vstřícnější jsou zpravidla ti, kteří už mají zkušenost s médii, což ale znamená, že 

se v nich objevují stále velmi často. S odmítnutím se setkává například Adéla Čaba-

nová: „Je to různé. Někteří lidé jsou ve svém oboru hodně uznávaní, ale mají velkou 

nedůvěru k médiím a nejsou ochotní věci zjednodušovat pro laiky. Potom jsou i lidé, 

na které se mohu vždy obrátit.“  

Komunikaci s odborníky v medicíně a zdravotnictví definuje část novinářů jako 

jednu z bariér, se kterou se při práci potýkají. Odborníci totiž mnohdy nemají 

z předchozí komunikace s médii dobrou zkušenost a lpí na přesných formulacích 

a odborné terminologii. Problematickou komunikaci s nimi popisuje Adéla Čaba-

nová: „Na jednu stranu by mnozí z nich hrozně chtěli popularizovat určité poznatky, 

protože se diví tomu, co všechno lidé nevědí nebo jak špatný je převažující životní styl. 

Na druhou stranu je pro ně ale těžké vystoupit ze svého silně odborného prostředí 

a akceptovat zjednodušení ve prospěch srozumitelnosti. Jako novinářka zaměřená 

na zdravotnictví mluvím s lidmi, kteří jsou děsně chytří a ve svém oboru dobří, 

ale občas je to až tak, že se vzdalují lidem, pro které píšu.“ 

4.1.3 Zpracování témat 

Po schválení témat vedením následuje práce na samotném mediálním výstupu. 

Začíná shromažďováním informací. Novináři za nimi sice vyrážejí i do terénu, 
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ale podstatnou část dne tráví kvůli nedostatku času v redakci, kde využívají telefon 

a e-mail. Josef Tuček se při práci vydává mimo redakci jen občas: „Já osobně mini-

málně. Na tiskové konferenci jsem byl naposledy před několika měsíci, protože se tý-

kala nových přístrojů a už dopředu jsem věděl, že o nich chci napsat. Mí kolegové vět-

šinou taky nikam nechodí. Jsou to převážně ženy na mateřské dovolené a jedna dů-

chodkyně. U důchodkyně vím, že lékaře poctivě obchází, ale ostatní pracují z domova, 

po telefonu nebo e-mailu.“  

Naopak o něco více času tráví mimo redakci Iva Bezděková: „Řekla bych, že 60 % 

času strávím v redakci, kde telefonuju a posílám e-maily, a 40 % v terénu.“ 

Množství času stráveného nad jedním mediálním výstupem se podle novinářů od-

víjí od náročnosti daného tématu. Rozmezí se pohybuje v řádech hodin i dnů. Mezi 

tématy, která považují za časově náročnější, je například očkování, homeopatika, 

pseudoléčitelé, produktové tipy, ozdravné procedury nebo léková politika.  

Jako jisté omezení při práci někteří respondenti uvádějí problematiku nedostatku 

času, což jim znemožňuje jít více do hloubky a nutí je zjednodušovat. Časový tlak 

nicméně berou jako jeden ze základních aspektů fungování médií, který k jejich 

práci patří. Ivě Bezděkové někdy pomáhá, aby se do tématu příliš neponořila, pro-

tože prostor v novinách je omezený: „Je to i dobré v tom, že když nemám nekonečně 

dlouho času, tak mě to donutí článek napsat. Novinový článek není diplomová práce, 

takže nemůžu jít příliš do hloubky. Mým úkolem je zjistit, co je podstatou problému 

a co je aktuální a s tím jít ven.“  

4.1.4 Editorské zásahy 

Je běžnou redakční praxí, že článek nevyjde a příspěvek není odvysílán přesně 

v takové podobě, v jaké ho redaktor napíše, natočí či nahraje, ale prochází ještě 

editorskou, popřípadě korektorskou kontrolou. Kontrola má zamezit chybám 

či nesrozumitelnostem, které by mohl autor přehlédnout.  

Míra zásahů je různá, ale většinou jde podle novinářů jen o drobnosti. I drobnosti 

ale mohou být ke škodě a mít negativní vliv na vyznění mediálního výstupu, proto-

že editor má obvykle do dané problematiky menší vhled než novinář, který výstup 

zpracovával.  
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Z rozhovorů vyplývá, že nejproblematičtější jsou v tomto ohledu titulky, které jsou 

podle respondentů také nejčastějším předmětem sporů mezi redaktorem 

a editorem. Svou zkušenost popisuje Adéla Čabanová: „Stává se, že mi text pozmění 

bez konzultace a vznikne v něm chyba. Finální podobu článku totiž nevidím. Pošlu ho 

editorovi a ten mi buď pošle připomínky, o kterých se bavíme, anebo něco sám změní. 

Ve většině případů vytvoří nový titulek, pozmění perex a pošle ho do tisku. Někdy mí-

vám problém s titulky pro web.“ 

Za zmíněným nešvarem stojí zejména snaha editorů titulkem nalákat ke čtení, což 

může vést i k rezignaci na fakticitu. Adéla Čabanová k tomu dále říká: „Stane 

se, že na webu je jediným kritériem pro titulek, aby přilákal. Spočívá to v posunutí 

významu nebo vypíchnutí nějaké marginálie.“ 

Podobnou zkušenost má i Terezie Jirásková, která sice tvoří rozhlasové příspěvky 

a pořady, ale ty se dávají i v podobě článků na web Českého rozhlasu. Překlápění 

příspěvků nemá na starosti ona, ale speciální sekce v rámci rozhlasu. Terezie Jirás-

ková poznamenává: „Problémy bývají s titulky, tam se někdy přeme. Pamatuju si si-

tuace, kdy jsem se s kolegy hodně dohadovala, protože se mi titulek zdál zavádějící. 

Šlo jim o to, aby se na článek hodně klikalo.“  

Některé zásahy do textů vnímá negativně i Zdena Lacková: „Je pravda, že u někte-

rých článků docela valím oči. Já držím víc serióznost a ona (šéfredaktorka – pozn. 

autorky) tam valí víc lifestylu a odlehčuje.“ 

Další nejčastější změny a výtky ze strany editorů se týkají přílišné složitosti 

pro publikum daného média. Reflektuje je Terezie Jirásková: „Ze strany editorů 

je velký tlak na zjednodušování.“ 

Většina respondentů se shoduje, že pokud jsou pro ně zásahy do jejich autorského 

díla neakceptovatelné, s editorem o nich diskutují. A společně potom obvykle do-

jdou ke kompromisu, což popisuje Pavel Kasík: „Dost často se s editorem dohaduju 

o fakticitě versus čtenosti u titulku ale to, že o tom vůbec můžeme diskutovat ukazuje, 

že to u nás v redakci není zase tak špatné. Mnohem horší by bylo, kdyby žádná disku-

ze neprobíhala a všichni by si řekli, že prvořadá je čtenost.“ 
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Shrnutí: 

Náměty na články pro většinu oslovených novinářů vyplynou z jejich práce, 

při které hovoří s nejrůznějšími lidmi, kteří se pohybují ve zdravotnictví. Jejich dal-

ším zdrojem jsou například zahraniční média, tiskové materiály a v menší míře 

populárně-naučné časopisy typu Scientific American nebo Nature. V jednotlivých 

redakcích je podle výpovědí respondentů kladen důraz na aktivitu redaktora 

s ohledem na navrhování témat. Preferovaná jsou zejména témata s potenciálem 

zaujmout co největších počet lidí (výjimku tvoří tituly určené pro odborníky), dále 

ta, která jsou aktuální, exkluzivní a novinář je schopen je zpracovat.  

Mezi zdroji, které novináři jmenují v souvislosti se svou prací nejčastěji, figurují 

lékaři, další odborné autority a pracovníci ve zdravotnictví, dále pracovníci PR, 

tiskové zprávy a tiskové konference. Někteří žurnalisté zmiňují i obyčejné lidi, tedy 

pacienty s konkrétními zdravotními problémy. Důvěryhodnost zdrojů informací 

oslovení žurnalisté posuzují převážně na základě předchozích zkušeností a instink-

tů. Mnozí z nich navíc stále komunikují se stejnými lidmi a institucemi. Mezi důvo-

dy, proč nedochází k obměňování zdrojů, se objevuje neochota jiných lidí komuni-

kovat s médii, pohodlnost a rychlejší zisk potřebných informací a také nutnost čer-

pat informace od představitelů institucí, kteří se nemění. Mezi informacemi, které 

novinářům v České republice chybí, jsou aktuální zdravotnické statistiky.  

Ve většině redakcí je organizace práce podobná. Po schválení konkrétního tématu 

vedením novinář získává zdroje a dává dohromady mediální výstup. Častější než 

pohyb v terénu je práce z redakce, k níž využívají e-mail a telefon.  

Po vytvoření mediálního výstupu ho kontroluje editor. Výjimky představovaly no-

vinářky Naděžda Myslivcová (Medical Tribune) a Michaela Koubová (Zdravotnický 

deník), po nichž jejich texty nikdo další nekontroluje. Novináři se shodují, že zása-

hy editorů mohou být někdy spíše ke škodě a mohou zvyšovat riziko dezinterpre-

tace. Největší problém bývá u tištěných a online médií s titulky, které editoři 

v zájmu čtenosti někdy upraví tak, že příliš nekorespondují s obsahem textu. 

V případě, že novinář není s úpravou ze strany editora spokojen, probíhá obvykle 

diskuze, jejímž výsledkem je jistá forma kompromisu.  
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4.2 Odpovědnost ke čtenářům a etická dilemata 

Etická dilemata a etické otázky jsou součástí všech oblastí žurnalistiky. 

V novinařině o zdraví a medicíně je ale jejich význam obzvlášť zásadní. Důvodem 

je vliv mediálních výstupů tohoto typu na zdravotní gramotnost publika a rozhod-

nutí o zdravotním stavu, což může výrazně ovlivnit život konkrétních osob. Zá-

kladní je v dané souvislosti odpovědnost k publiku z pohledu novináře.  

Žurnalisté v polostrukturovaných rozhovorech uvádějí, že určitou odpovědnost 

ke čtenářům, divákům, popřípadě posluchačům pociťují a jsou si vědomi možných 

důsledků, respektive dopadů zpráv na konkrétní osoby. Vypořádávají se s tím tak, 

že se snaží dbát na pravdivost, objektivitu a vyváženost zprostředkovaných infor-

mací. Dávají si také pozor, aby publiku nedávali falešnou naději a nezveličovali vě-

decké závěry například o nových léčivech a postupech v léčbě.  

Josef Tuček definuje odpovědnost ke čtenářům na několika úrovních: „Jednoduše 

bych řekl, že mým cílem je čtenářům neublížit, nepoškodit je, nezabít je, ale poučit. 

Poučení spočívá v tom, že jim radím, aby nepodceňovali zdravotní problémy, ale na-

vštívili s nimi lékaře. Když píšu o lécích, většinou nezmiňuju žádný konkrétní. Nepo-

znám, jestli je pro dotyčného lepší tenhle nebo nějaký jiný. Tyhle věci musí posoudit 

lékař.“ Josef Tuček tedy pojímá odpovědnost ke čtenářům také ve smyslu osvěty.  

Podobně se vyjadřuje i Naděžda Myslivcová o své minulé práci v ČTK: „Snažila jsem 

se přispět k tomu, aby lidé chodili na preventivní prohlídky. Psala jsem, jaké mají 

možnosti, popřípadě co jim hrozí, když nepůjdou.“ 

Podle Pavla Kasíka by si měl novinář při výkonu profese dokonce počínat dle Hi-

ppokratovy přísahy: „Myslím si, že na novináře, který píše o medicíně, se částečně 

vztahuje Hippokratova přísaha. V tom smyslu, že by si měl uvědomit, že může uškodit 

falešnou nebo zavádějící informací nebo tím, že dá prostor pseudovědě. Tím lidi od-

vádí od skutečného léku a přispěje třeba ke snížení proočkovanosti, což může mít 

reálné oběti na životech. Novinář, který píše o vědě, by měl psát s vědomím toho, 

že lidé budou po přečtení jeho článku dělat rozhodnutí o svém zdraví.“ 

Novináři ovšem přiznávají, že absence odborného vzdělání ve vědě jim znemožňu-

je posoudit relevanci některých informací, a proto jsou do značné míry odkázaní 

na vyjádření lékařů, vědců a dalších lidí ve zdravotnictví. Závislost na autoritách 
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popisuje Adéla Čabanová: „S odpovědností se vypořádávám tak, že se spoléhám na 

lékařské a vědecké autority a ptám se jich. Možná mají pravdu někteří, kteří tvrdí, že 

určitý názor se za pár let změní, ale to já nepoznám, proto se odvolávám na autority.“ 

Podobný pohled na věc sdílí i Pavel Kasík, který používá pojem transparentní vě-

dec. Ten v podstatě souvisí s nástrojem autorizace: „Je důležité mít člověka, pokud 

jde o medicínu tak doktora, kterému dám článek před jeho vydáním přečíst. Není 

to dokonalé ani samospásné řešení, ale umožňuje mi to alespoň kousek odpovědnosti 

sdílet s někým dalším.“ 

Při otázce na etická dilemata, kterým novináři referující o zdraví čelí, respondenti 

nejčastěji zmiňují informování o zdravotním stavu pacientů. Ilustrovat daný pro-

blém na konkrétním případu je podle nich sice pro konzumenty mediálních obsahů 

přínosné a atraktivní, ale pro pacienty, jichž se to týká, citlivé. Důkladně proto zva-

žují, jaké informace o zdravotním stavu zveřejnit a jaké raději ne, přičemž se radí 

s dotyčnou osobou. Terezie Jirásková zmiňuje právo na diskrétnost: „Dbám na to, 

aby byla zachovaná diskrétnost práva lidí, kteří se uvolili se mnou mluvit o svém 

zdravotním stavu. Ptám se jich, jestli chtějí být jmenováni, nebo ne.“ 

Michaela Koubová popisuje konkrétní případ: „Občas řeším, jestli něco napsat nebo 

nenapsat, třeba citlivé záležitosti, které se týkají konkrétních osob. Vždycky to s nimi 

konzultuju. Zrovna teď se rozhoduju, jestli napsat o pacientce s metastazujícím kar-

cinomem, která má špatnou zkušenost s posudkovými lékaři. Ona sama chce, aby-

chom o jejím případu napsali. Poskytla nám veškerou dokumentaci a korespondenci. 

Pořád váháme, jestli ten příběh zpracovat a co zveřejnit. Dala nám do rukou citlivý 

materiál s podrobnostmi o svém zdravotním stavu.“ 

Jitka Szászová se nebrání ani pořizování záběrů nemocných lidí, pokud s tím sou-

hlasí, a pokud to má nějaký hlubší smysl a význam: „Rozhodně nikoho nenutím, aby 

na kameru dělal, že ho něco bolí, protože si to potřebujeme natočit. Některé záběry, 

kde daný člověk vypadá hodně nemocně, probírám s kolegy a editory, jestli si nemyslí, 

že už je to moc. Primárně taky do reportáží nedávám záběry, ve kterých se pacient 

na kameru rozbrečí. Některá témata jsou hodně emotivní, ale vždycky musí být zá-

sadní důvod, proč je točíme.“  

V souvislosti s etickými dilematy zmiňuje Iva Bezděková, která se věnuje spíše in-

vestigativní práci, také rozhodování, zda využít tip na téma od někoho zvenčí, zda 
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by článek následně nesloužil zájmům určité osoby či instituce.   

Eticky sporná mohou být pro některé čtenáře podle Josefa Tučka témata jako umě-

lé oplození, interrupce, transplantace orgánů nebo práce s lidskými zárodky. On 

sám k nim přistupuje zcela pragmaticky: „Jestliže se třeba transplantace dějí, tak 

jsou pro mě naprosto normální. A neřeším, jestli je to z hlediska etiky správně nebo 

ne. Nevyjadřuju, jaký na ně mám názor, ale prostě konstatuju, že se dějí. To, co medi-

cína dělá, v podstatě považuju za dané a nic mi nebrání o tom informovat.“ 

Shrnutí: 

Všichni novináři připouštějí, že pociťují odpovědnost ke čtenářům, posluchačům 

a divákům. Důvodem je zejména skutečnost, že mohou svou tvorbou ovlivnit jejich 

rozhodování v oblasti zdravotní péče. S odpovědností se vypořádávají tak, 

že se snaží dbát na vyváženost, objektivitu a pravdivost. Zároveň ale kvůli absenci 

odborného vzdělání přiznávají závislost na ostatních lidech pohybujících 

se ve zdravotnictví a neschopnost posoudit relevanci konkrétních informací. Mezi 

etickými dilematy, kterým čelí, se několikrát objevuje referování o zdravotním sta-

vu pacientů. Považují ho sice za přínosné, ale zároveň velmi citlivé, neboť jde o za-

sahování do soukromí.  

4.3 Význam vzdělání 

Vstup do žurnalistické profese není v České republice40 nijak formálně regulován. 

Novinařina je proto do jisté míry otevřenou profesí a mezi novináři je velké množ-

ství lidí, kteří nemají vzdělání v oblasti médií (Trampota 2006, s. 49).  

Mezi zpovídanými respondenty jsou dva takové případy. Michaela Koubová vystu-

dovala kulturologii a regionalistiku a Terezie Jirásková divadelní a rozhlasové 

umění na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Druhá jmenovaná 

si po nástupu do rozhlasu vzdělání doplnila akreditovaným žurnalistickým kur-

zem. Všichni ostatní absolvovali žurnalistiku, popřípadě další přidružené obory 

v podobě masové komunikace nebo mediálních studií.  

Medicína jako taková je specifická svým širokým záběrem, vysokými nároky 

na porozumění a zásadním dopadem na veřejnost. Tyto skutečnosti se promítají 

                                                           
40 Výjimkou je Itálie, kdy je vykonávání profese novináře podmíněno složením zkoušky (Hallin a 
Mancini, 2008: 61). 
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i do práce novinářů, kteří o ní referují, a ztěžují ji. Novináři si sice uvědomují jistá 

omezení pramenící z absence vědeckého vzdělání, ale myšlenku důležitosti odbor-

ného vzdělání a přípravy ve vědě pro výkon svého povolání spíše nepodporují.  

Převažuje přesvědčení, že pro novináře je mnohem důležitější informace zjistit, 

zjednodušit a srozumitelně prezentovat laické veřejnosti. Vzdělání v medicíně by 

podle nich mohlo naopak tuto schopnost brzdit. Podobné stanovisko vyjadřuje na-

příklad Josef Tuček: „Nevím, proč by vystudovaný lékař dělal novináře, když si může 

vydělat třikrát až čtyřikrát tolik. Jsou nějací novináři, kteří mají tituly RNDr. nebo 

Ph.D., ale moc jich není. Možná jim to v něčem pomáhá, možná ne. Jde spíš o to, aby 

novinář věci dokázal vyjádřit pro laiky a neutopil se v tom, že použije příliš vědecké 

termíny. Novinář s medicínským vzděláním si asi lépe porozumí s vědci, ale dá 

se bez něj v klidu obejít. V žurnalistice jde o zpracování informací, ne o objevení něče-

ho nového.“  

Mezi novináři jsou ovšem i respondenti, kteří vzdělávání v medicíně, potažmo 

ve vědě obecně, přikládají větší význam. Terezie Jirásková má za sebou kurz psy-

chosomatiky a působí jako doktorandka na katedře psychologie 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy. Pavel Kasík absolvoval některé kurzy, například online kurzy 

filozofie a filozofie vědy. Ani oni však nepovažují vzdělání za nezbytnou podmínku 

referování o medicíně a zdraví.  

Pavel Kasík říká: „Kdybych si představil ideálního vědeckého novináře, tak by měl mít 

mediální studia, medicínu a teorii vědy, tedy tři vysoké školy. Ale pro čtenáře je mož-

ná důležitější, když je dostatečně pokorný, dokáže se rychle zorientovat a umí při-

znat, že něčemu nerozumí. Medicínské vzdělání může být velmi užitečné, ale když 

bude novinář psát o umělé inteligenci, tak mu stejně moc nepomůže. Podle mě je dů-

ležitější vzdělávat se v tom, jak se rychle zorientovat v novém oboru.“ 

Absence odborného vzdělání způsobuje, že se žurnalisté ve většině případů musí 

spoléhat na informace, které jim sdělí odborníci. Ověřovat je z více zdrojů 

a v případě sporu dát stejný prostor všem stranám.  

Význam kritéria vyváženosti potvrzuje Markéta Šrajbrová: „Mým hlavním úkolem 

je umět věci zjednodušit a srozumitelně podat. Jsem odkázaná na odborníky. Ve zdra-

votnictví je hodně skupin. Každá má jiný zájem a každá mi říká něco jiného. Buď mu-

sím vyhodnotit, kde je pravda tím, že se zeptám co největšího množství lidí, nebo člá-
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nek napíšu tak, abych nevypíchla ani jeden názor. U vyloženě medicínských věcí ne-

můžu posoudit, jestli to tak je nebo není. O to je důležitější pořád se někoho ptát. Když 

se dohadují dvě lékařské odbornosti, nemůžu rozsoudit, kdo má pravdu, ale můžu jim 

dát stejný prostor pro vyjádření svých názorů.“  

Mnozí z nich se pochybení snaží vyhnout také prostřednictvím autorizace. Výjim-

kou byly redaktorky pracující v rozhlase a v televizi, kde je odlišné fungování re-

dakce než v tištěných a online médiích, a proto většinou neautorizují. Neautorizuje 

ovšem ani novinářka Adéla Čabanová, která působí v deníku E15: „Žurnalistika 

nemůže fungovat tak, aby mi redakční text upravoval někdo mimo redakci. Je to po-

dobné, jako když si představíte, že kolega píšící o politice v Mafře by svoje texty posí-

lal ke schválení Babišovi. Novinář si za svým textem musí stát, musí v něm mít za-

stoupené všechny názory.“   

Zdrženlivé stanovisko zastávají respondenti i k významu kurzů zaměřených 

na novináře referující o medicíně a rovněž i k dalšímu sebevzdělávání. O existenci 

kurzů, které by jim pomáhaly vyznat se v odborných informacích, popřípadě 

usnadnily komunikaci s vědci, neví, což je vhledem k jejich minimálnímu výskytu 

v České republice pochopitelné. Na druhou stranu je ale ani sami aktivně nevyhle-

dávají.  

Největší přehled má Pavel Kasík, který se v jejich pořádání sám angažuje: „Více mé-

ně vím jen o těch, které pořádám. Nějaké kurzy pro novináře pořádá občas organiza-

ce Otevřená věda, Akademie věd, knihovna Akademie věd nebo Česká homeopatická 

komora, což je samozřejmě přesně tak strašné, jak to zní. Nějaké akce dělá taky 

Technologická agentura, ale to jsou spíš tiskové konference s možností ptát se.“ 

Absence kurzů zaměřených na žurnalisty věnující se zdravotnictví a medicíně 

se pravděpodobně odvíjí i od toho, že mezi novináři o ně není příliš velký zájem. 

Nezájem z jejich strany reflektuje Pavel Kasík: „Když jsme dělali v rámci firmy ško-

lení na téma ‚Jak se bavit s vědci‘, tak z dvě stě redaktorů přišli dva. Školení jsme zo-

pakovali a přišel už jen jeden člověk. Myslím si, že novináři to bohužel nevnímají ja-

ko něco, v čem se mají zlepšit.“  

Z rozhovorů je zřejmé, že by se respondenti nějakého kurzu možná zúčastnili, 

ale aktivně je nevyhledávají. Z účasti by ovšem nesměly plynout žádné závazky 

ani časová náročnost. Respondenti nemají úplně přesnou představu o tom, jak by 
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měl případný kurz pro ně vypadat, ale v odpovědích se opakují podobné tipy 

na tematické zaměření. Spíše než o medicíně jako takové by novináři rádi slyšeli 

o záležitostech, které se zdravotnictvím souvisejí, jako je fungování zdravotnického 

systému, zdravotnické právo a ekonomika.  

Jitka Szászová navrhuje: „Delší dobu mi trvalo, než jsem se alespoň základně zorien-

tovala v systému proplácení zdravotní péče. Úhradová vyhláška je zásadním doku-

mentem celého zdravotnictví a je poměrně složitá, protože jsou v ní složité matema-

tické vzorce. Je důležité pochopit, kolik, jaký výkon a ve které nemocnici stojí apod. 

Takže to je určitě téma, které bych uvítala. “  

Josefa Tučka by zase zajímalo povídaní o kardiovaskulárních chorobách nebo lé-

kařské genetice.  

Co se týče jiných možností vzdělávání, považují za hlavní nástroj vlastní vykonává-

ní profese, při níž se stále dozvídají něco nového. Naděžda Myslivcová poznamená-

vá: „V žurnalistice je to tak, že se člověk učí tím, co slyší. Novinařinu dělají lidé nej-

různějších profesí a podle mě je zásadní pochopit, co je v tématu nejdůležitější a po-

tom už je jedno, jestli píšete o medicíně nebo o vlacích.“ 

Vykonávání profese a získávání zkušeností jim podle odpovědí přináší alespoň zá-

kladní orientaci v odborné terminologii. Cizí výrazy navíc pro laickou veřejnost 

překládají. V tomto ohledu se projevuje i významný vliv internetu na práci noviná-

řů. Právě internet je pro novináře referující o zdravotnictví hlavním nástrojem, kde 

hledají vysvětlení termínů, jimž nerozumí. Mezi odpověďmi dominuje možnost 

zadání výrazu do vyhledávače Google a následné ověřování vysvětlení na několika 

různých stránkách. Důvěru mají novináři například k Wikipedii41, ale spíše k její 

anglické verzi.  

Mezi dalšími způsoby sebevzdělávání někteří jmenují nákup literatury, sledování 

odborných časopisů a účast na přednáškách.  

Při práci se zprávami z nejrůznějších výzkumů týkajících se medicíny může být 

pro člověka bez vědeckého vzdělání obtížné pochopení pojmů z oblasti statistiky, 

jako je statistická chyba a významnost, popřípadě rozdíl mezi kauzalitou a korelací 

apod. Oslovení novináři uvádějí, že určité základní povědomí o statistice mají, 

                                                           
41 Jde o webovou encyklopedii, na jejímž obsahu se podílejí lidé z celého světa. S tím je ale spojeno 
i riziko chybných informací.  



69 

ale ke svému povolání jí nepotřebují nijak podrobně rozumět, popřípadě se jí vy-

hýbají. Jitka Szászová poznamenává: „Netroufla bych si posoudit relevanci vědecké 

studie a ani to nedělám. Odbornější věci má na starosti redakce vědy, to je spíš jejich 

rank.“  

Pro Josefa Tučka je statistika oblast, do níž by rád získal lepší vhled, ale limituje ho 

nedostatek času: „Mám problém se statistikou, které se proto raději vyhýbám. Jedno-

dušším věcem jako jsou procenta, rozumím. Složitějším jako jsou statistické chyby 

a jejich výpočty už ne. Rád bych si tuhle problematiku nastudoval, ale zatím jsem 

se k tomu nedostal.“ 

Shrnutí:  

Oslovení novináři se nedomnívají, že by k vykonávání jejich profese bylo nezbytné 

vzdělání v medicíně a ve vědě. Z respondentů ho mají dva, a to Pavel Kasík a Tere-

zie Jirásková. Mnohem důležitější je podle většiny z nich schopnost odborné infor-

mace zjednodušit a srozumitelně prezentovat laické veřejnosti. Eliminovat možná 

pochybení se část z nich snaží pomocí autorizace, což vede k závislosti novinářů 

na respondentech. I odborníci ovšem mohou šířit nepravdivé nebo zavádějící in-

formace. Novináři nevědí o existenci kurzů zaměřených na vzdělávání žurnalistů 

referujících o zdraví a medicíně a ani tyto kurzy aktivně nevyhledávají. Učí 

se zejména při své práci. Pokud by se nějakého kurzu přeci jen měli zúčastnit, pre-

ferují nevědecká témata, jako je fungování zdravotnického systému, zdravotnické 

právo a ekonomika. V odpovědích na otázku týkající se sebevzdělávání figuruje 

účast na přednáškách a nákup odborné literatury.  

4.4 Další zjištění 

Jedna z otázek v rámci výzkumných rozhovorů zjišťuje, zda se podle oslovených 

novinářů žurnalistika o medicíně, zdraví a zdravotnictví nějak odlišuje od ostatních 

oblastí novinařiny. Tedy jestli a popřípadě v čem je podle nich specifická. Někteří 

sice tvrdí, že specifická není, ale většina se shoduje v základních bodech. Specifič-

nost spatřují zejména v komunikaci s odborníky a následné nutnosti převést od-

borné informace, které od nich získají, do jazyka srozumitelného pro širokou ve-

řejnost.  

Dalším specifikem je podle některých dopad, který může mít určitý mediální vý-

stup na život a rozhodnutí publika. Ve své odpovědi to vyjadřuje Pavel Kasík: 
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„I článek, který je napsaný jen kvůli tomu, že je to zajímavé téma nebo přelomová 

zpráva, může být pro příjemce otázkou života a smrti. Něco, co mu pomáhá rozhod-

nout se, jakou léčbu zvolí. To je ohromná zodpovědnost, kterou sportovní nebo kul-

turní novinář nemá.“ 

Úroveň žurnalistiky věnující se medicíně, zdraví a zdravotnictví v České republice 

nehodnotí oslovení novináři příliš pozitivně. Nízkou kvalitu referování o zmíně-

ných oblastech přičítají zejména nedostatku času, se kterým se potýkají lidé pracu-

jící v médiích, a také tlaku na to, aby mělo médium co největší publikum a aby tedy 

co nejvíce vydělávalo. V případě tištěných médií se to podle nich promítá hlavně 

do znění titulků, které jsou nezřídka senzacechtivé a lákají na něco, co v článku 

nakonec není. Tento nešvar komentuje například Terezie Jirásková: „Nejnebez-

pečnější jsou jednoznačné titulky a prohlášení typu ‚Našli jsme lék na Alzheimerovu 

chorobu‘, a potom se v článku dozvíte, že se na něm sice pracuje, ale ještě nebylo nic 

nalezeno. Na to jsem opatrná.“ 

Sami respondenti se snaží senzačním titulkům vyhýbat, ale přiznávají, že ne vždy 

se jim daří.  

4.5 Odpovědi na výzkumné otázky 

Z analýzy rozhovorů vyplývají odpovědi na výzkumné otázky, které byly stanoveny 

před začátkem výzkumu.  

Jak vnímají novináři referující o zdravotnictví a medicíně svou roli v této 

komunikaci? 

Při použití klasifikace novinářských rolí podle Weavera a Wilhoita42 (1986), je 

z rozhovorů patrné, že se většina oslovených žurnalistů přiklání k roli šiřitele 

zpráv. Čtyři novináři reflektují také mobilizační prvek svojí práce, který spočívá ve 

snaze působit na publikum pozitivně v oblasti prevence. Novinářce Ivě Bezděkové 

zabývající se zdravotnickou investigativou lze na základě její výpovědi přiřadit 

také roli protivníka představitelů státní moci a podnikání, respektive aktivní kri-

tickou roli. Sami novináři identifikují svou funkci ve většině případů jako roli 

                                                           
42 Autoři původně rozlišili tři typy vnímání role novináře – šiřitele, který rychle předává informace, 
interpreta spletitých otázek v moderní společnosti a protivníka představitelů státní moci a podni-
kání. K těmto třem rolím později přidali ještě čtvrtou roli mobilizátora veřejnosti (Weawer, Wilhoit 
1986, 1996) 
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„zjednodušovače“ odborných informací, aby byly srozumitelné pro laickou veřej-

nost. Ve většině případů z rozhovorů vyplývá, že novináři při výkonu povolání za-

stávají více než jednu roli, a že dochází k jejich syntéze.  

Závěry analýzy jsou mírně odlišné od toho, jak vnímá svou roli 17 amerických no-

vinářů referujících o zdraví. Z hloubkových rozhovorů, které se s nimi uskutečnily 

v rámci průzkumu „Vnímání rolí zdravotních novinářů“43, vyplývá, že novináři svoji 

roli spojují mnohem méně s rolí šiřitele informací. Ve větší míře se přiklánějí 

ke snaze nabídnou publiku kontext a kritickou analýzu, respektive intepretaci 

zdravotních otázek. Část novinářů v uvedeném výzkumu popisuje s ohledem 

na svoji práci také určité prvky role protivníka představitelů státní moci a podni-

kání. Někteří oslovení novináři reflektují rovněž prvky mobilizační role. Stejně jako 

v hloubkových rozhovorech s českými novináři se nicméně ukázalo, že novináři 

se při výkonu profese pohybují na pomezí několika rolí (Hinnant et al., 2016). 

Jaké faktory a jakým způsobem ovlivňují výběr konkrétního tématu a jeho 

pokrytí? 

Práce na mediálním výstupu vždy začíná výběrem tématu. Novináři se shodují, 

že je větší důraz kladen na samostatnost redaktora, od kterého vedení očekává, 

že bude na poradách pravidelně prezentovat vlastní náměty. Obdržení konkrétního 

zadání z vedení redakce je u oslovených žurnalistů spíše výjimečnou záležitostí. 

Některá témata redaktoři aktivně vyhledávají, ale část si jich najde takzvaně sama, 

například prostřednictvím rozhovorů, které vedou s lidmi při práci, prostřednic-

tvím tiskových zpráv, tiskových konferencí a dalších způsobů komunikace ze stra-

ny pracovníků PR.  

Při rozhodování o zpracování daného námětu všichni novináři jmenují jako hlavní 

kritérium potenciál pro mediální publikum, respektive schopnost zaujmout co nej-

větší množství lidí. V odpovědích se několikrát opakuje i kritérium zpracovatelnos-

ti, tedy zda na téma vzhledem k jeho odbornosti stačí. A také požadavek exkluzivi-

ty, tedy, že médium chce mít témata, která nemají všichni ostatní. Na základě těch-

to kritérií posuzuje určitý námět nejen sám redaktor, ale rovněž jeho nadřízení 

v podobě šéfredaktora nebo vedoucího redakce.  

                                                           
43 Health Journalist Role Conceptions (Hinnant et al., 2016) 
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Výběr tématu je do jisté míry dán i tím, s jakými zdroji žurnalisté pracují. Kromě 

zmíněných tiskových materiálů jsou to lékaři a další odborníci, zahraniční média, 

populárně-vědecké časopisy typu Scientific American a Nature. Dvě novinářky pů-

sobící v médiích zaměřených zejména na lékaře a osoby pohybující se ve zdravot-

nictví dále uvádějí, že zpracovaná témata v médiu, ve kterém pracují, ovlivňuje ta-

ké inzerce a že jsou to právě inzerenti, kteří jsou zdrojem některých námětů.  

Obdobné závěry přináší analýza 16 polostrukturovaných rozhovorů s žurnalisty 

z australského tisku, rozhlasu a televize. Mezi faktory, které ovlivňují výběr témat, 

která se dostanou do média, novináři v rámci výzkumu řadí senzacechtivost (smrt, 

zkáza, strach), novost a aktuálnost, schopnost zaujmout publikum, přímý vliv na 

publikum a také odlišnost od konkurence. Mezi hlavními zdroji uvádějí skupinu 

pasivních (tiskové zprávy, tiskové mluvčí) a skupinu těch, které musí aktivně kon-

taktovat (lékaři, odborné časopisy) (Leask et al., 2010). 

Jaké jsou praktiky novinářů při tvorbě mediálních výstupů o medicíně 

a zdravotnictví? 

Ve výpovědích respondentů lze identifikovat opakující se vzorce a postupy práce, 

které jsou podobné bez ohledu na typ média. Práce na mediálním výstupu pro 

všechny z nich začíná výběrem tématu, popřípadě méně často zadáním ze strany 

vedení. Témata se prezentují na poradách a s ostatními členy redakce se diskutuje 

o jejich možné podobě. Následuje komunikace se zdroji, které novinář buď aktivně 

vyhledává, nebo se mu lidé sami nabízejí. Patrný je také trend soustřeďovat veške-

rou práci do redakce a s lidmi komunikovat přes e-mail a telefon. To se netýká no-

vinářky točící reportáže pro televizi, která musí do terénu vyrážet vždy. Novinářka 

ze vzorku působící v rozhlase buď respondenty navštěvuje v jejich prostředí, nebo 

si je zve na natáčení do studia.  

Novináři poukazují na důležitost ověřování informací z několika zdrojů a zásadu 

dát prostor k vyjádření všem stranám, což má eliminovat možná pochybení. Záro-

veň ale přiznávají, že nemají žádná kritéria relevance, na jejichž základě by posu-

zovali zdroje informací. Pouze u odborných časopisů jim může napovědět impakt 

faktor. Jinak dávají spíše na dojem a své zkušenosti. 

Po vytvoření mediálního výstupu jde výsledek k editorům. Výjimku představují 

novinářky působící v médiích o zdravotnictví určených pro odborníky. Uvádějí to-
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tiž, že jejich texty nikdo nekontroluje. Míry zásahů ze strany editorů jsou podle 

oslovených žurnalistů různé, většinou ale tvrdí, že nejde o nic zásadního. Novináři 

ovšem identifikují editory jako možné zdroje pochybení a zkreslení některých in-

formací. A to zejména s ohledem na titulky, které jim editoři často v zájmu čtenosti 

mění. Výsledná podoba mediálních výstupů je mnohdy otázkou kompromisu mezi 

představou redaktora a úpravami ze strany editora. Autorizace je mezi novináři, 

kteří se věnují zdravotní tématice, poměrně rozšířeným jevem, ale zejména 

z časových důvodů k ní nedochází vždy.   

Jakým etickým dilematům čelí novináři referující o medicíně a zdraví a jak se 

s nimi vyrovnávají? 

Etické otázky podle novinářů vyvstávají hlavně v situacích, kdy mají informovat 

o zdravotním stavu konkrétního člověka. V takových případech zvažují, jaké in-

formace zveřejnit a jaké už jsou příliš soukromé. Výsledek je závislý na dohodě 

s dotyčným pacientem. V souvislosti s etikou se v rozhovorech několikrát vynořuje 

také problematika informování o nových lécích či způsobech léčby. Tato čtenářsky 

zajímavá témata s sebou totiž mnohdy nesou řadu omezení, jako je dostupnost 

v České republice či fáze výzkumu. Novináři si uvědomují, že by někomu mohli dát 

falešnou naději, ale těmto tématům se úplně nevyhýbají. Situaci řeší tak, že se snaží 

uvádět omezení, která jsou s nimi spojená.  

Jaký význam přisuzují novináři věnující se informování o medicíně a zdraví 

vzdělávání v těchto oblastech? 

Až na výjimky nepřikládají novináři píšící o zdravotní tématice vzdělání v této ob-

lasti větší význam. Vystudování medicíny by mohlo být podle některých dokonce 

překážkou v tom, aby dokázali věci zjednodušovat pro laickou veřejnost. Ani v se-

bevzdělávání nejsou příliš aktivní a učí se zejména při vlastní práci. Ve vyhledávání 

kurzů určených pro medicínské novináře se rovněž aktivně neangažují, ale kdyby 

jim byl nějaký takový kurz nabídnut, zúčastnili by se ho. Nestojí ale o medicínská 

témata, ale spíše o vhled do oblastí, jako je zdravotnická politika, financování zdra-

votní péče, popřípadě hledání zdrojů. 
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Orientují se novináři v základních termínech z oblasti výzkumu, statistiky 

a vývoje léčiv? 

Součástí polostrukturovaných rozhovorů nebyl vědomostní test, takže odpověď 

na poslední výzkumnou otázku lze vyvozovat pouze z toho, co o svých vědomos-

tech soudí sami novináři. Většina z nich se shoduje, že po letech psaní o medicíně 

už se dobře orientují v základních odborných výrazech. Někteří zmiňují, že jim dělá 

problém statistika, a proto se jí vyhýbají. 
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Závěr 

Hlavním záměrem diplomové práce bylo přinést přehled o tom, jak čeští novináři 

zaměření na oblasti medicíny, zdraví a zdravotnictví, vnímají svou práci a jak při ní 

postupují. A to se zřetelem na její etický rozměr. Z obsahových analýz článků o me-

dicíně realizovaných v rámci zahraničních výzkumů totiž vyplývá, že novináři 

se při práci dopouštějí řady pochybení. Dezinterpretace plynou zejména 

z neporozumění odbornému tématu a s tím souvisejícím zaměňováním některých 

pojmů hlavně z oblasti výzkumu, ale také ze snahy nalákat potenciální publikum 

například na sdělení o novém zázračném léku. Dohledané analýzy se nicméně týka-

jí převážně zahraničních médií a novinářů. V tuzemsku se Pavel Kasík (2012) za-

měřil na analýzu článků s vědeckou tématikou, kam spadají i ty týkající se medicí-

ny. Mimo jiné se potvrdila jeho hypotéza, že velká část odkazů na vědecké projevy 

či texty v článcích je neurčitého charakteru a neumožňuje čtenáři snadné ověření 

prezentovaných informací. Zjištění, která neukázala medicínskou žurnalistiku 

v příliš lichotivém světle, mě vedla k rozhodnutí dát v rámci své diplomové práce 

prostor k vyjádření českým novinářům, kteří se dlouhodobě věnují referování 

o medicíně, zdraví a zdravotnictví.  

Z rozhovorů je patrné, že postupy práce a rutiny jsou napříč jednotlivými redak-

cemi podobné a odpovídají tomu, jak je vymezili žurnalističtí teoretici, které zmi-

ňuji v rámci první části diplomové práce. Novináři sice uváděli, že jejich práce 

je specifická ve vlivu na zdravotní rozhodnutí mediálního publika, ale z dalších od-

povědí většiny z nich nevyplývá, že by tuto skutečnost v praxi výrazněji reflektova-

li a že by se jejich práce určitým způsobem lišila od jinak zaměřených žurnalistů. 

Uvedený závěr podtrhuje i fakt, že většina respondentů nepřikládá význam vzdě-

lání či sebevzdělávání ve vědě a domnívají se, že psaní o odborných tématech jím 

není podmíněno.  

Částečně se tedy i v tuzemsku potvrdila existence několika bariér, které negativně 

ovlivňují práci novinářů referujících o zdravotní tématice – tedy vliv nedostatku 

času, prostoru, problémy s dostupností zdrojů nebo komercionalizace (do níž 

se promítá snaha zaujmout co největší počet lidí). Na základě analýzy polostruktu-

rovaných rozhovorů se domnívám, že na práci většiny oslovených novinářů mají 

největší negativní vliv dva faktory. Prvním je nedostatek znalostí, respektive zmí-
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něný převládající nezájem o další vzdělávání. Druhým jsou problémy s editory. 

Právě editory žurnalisté identifikovali jako jeden z celkem běžných zdrojů pochy-

bení. Problém spočívá zejména v jejich snaze udělat mediální výstup co nejatrak-

tivnějším pro publikum. Zmíněnou skutečnost zároveň doplňuje i fakt, že editoři 

mnohdy pozměňují titulky a obsah výstupů, na jejichž vzniku se nepodíleli. Nemají 

proto dostatečný vhled do problematiky a mohou tak některé informace zkreslit. 

Záměrně – v zájmu čtenosti, sledovanosti a poslechovosti nebo nezáměrně 

v důsledku neporozumění.  

Jistým omezením byla pro mou diplomovou práci neochota soukromých rozhlaso-

vých a televizních stanic doporučit mi k rozhovoru novináře, kteří se dlouhodobě 

věnují referování o medicíně. Důvod vidím zejména v absenci takto specializova-

ných novinářů na českém mediálním trhu. Z pozorování mediální scény usuzuji, 

že se v řadě médií nevyskytují vůbec. Proto je vzorek s ohledem na typ média méně 

rozmanitý, než jsem měla původně v plánu. Domnívám se ale, že další výzkumné 

rozhovory by nepřinesly mnoho nových zjištění.  

Tématu medicína v médiích by se dle mého názoru měly věnovat i další výzkumy, 

které v České republice chybějí. Zajímavá by byla například obsahová analýza kon-

krétních mediálních výstupů novinářů, s nimiž jsem vedla výzkumné rozhovory. 

Analýza by pomohla odhalit, zda jejich výpovědi skutečně korespondují s prací 

v redakci. Přínosné by bylo také provést pozorování postupů a rutin přímo 

v redakci. Vhodným námětem na rozšíření tématu jsou podle mě rovněž výzkumné 

rozhovory s lékaři, vědci a dalšími pracovníky ve zdravotnictví, kteří komunikují 

s médii. Rozhovory by pomohly pochopit, jak interakci s médii vnímají oni.  

Výsledky kvalitativního výzkumu by mohly dále sloužit jako odrazový můstek 

při tvorbě kvantitativních výzkumů založených například na dotazníkovém šetření 

reprezentativního vzorku novinářů, kteří referují o medicíně, zdraví a zdravotnic-

tví.  

Za zásadní krok pro zlepšení celkové úrovně informování o lidském zdraví, ovšem 

považuji věnovat větší pozornost tomu, jak by se měli novináři vyhýbat možným 

pochybením a dezinterpretací při psaní o těchto tématech.  



77 

Summary 

The main aim of the diploma thesis was to give an overview of how Czech health 

journalists perceive their work and how they do it. Particular attention is paid to 

ethical dilemmas. The foreign researches that have focused on the content analysis 

of articles about medical topics have shown that journalists often make mistakes 

and spread disinformation. Journalists confuse some research concepts, do not 

understand scientific terms and make sensational news about new methods of 

treatment and medication. These findings which did not show health journalism in 

a good light led me to a decision to give an opportunity to Czech health journalists 

to comment their work through semi-structured interviews.  

The interviews show that routines are similar in different newsrooms and corre-

spondent to theoretical concepts. Journalists have argued that their work is specif-

ic in influencing the health of the media audience but their work is similar to the 

work of other specialized journalists. This conclusion is highlighted by the fact that 

the most respondents do not consider education or self-education in science to be 

important for their work.  

Some of the barriers that negatively affect the work of health journalists (the im-

pact of lack of time, space, resource availability, or commercialization) have been 

partly confirmed in the Czech Republic. Based on the analysis of semi-structured 

interviews, I believe that two factors have the greatest negative impact. The first is 

the lack of knowledge in science and the second are editors. Journalists have iden-

tified editors as one of the most common sources of disinformation. The main 

problem is their attempt to make the media output attractive for readers.  

The limitation for this work was the unwillingness of private radio and television 

stations to recommend me journalists dealing with medicine. I see the reason es-

pecially in the absence of such specialized journalists within the Czech media mar-

ket. Therefore, the sample is less varied than I wanted. But I think that other inter-

views would not bring many new findings. In my opinion the medicine in media 

should be further explored for example through content analysis of articles written 

by journalists I talk to. Another option is to make an observation in newsrooms or 

make interviews with doctors, scientists and health professionals.  
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Přílohy  

Příloha č. 1: Rozhovor s Naděždou Myslivcovou 

Naděžda Myslivcová, 66 let 

Kdy jste se poprvé jako novinářka setkala s medicínskou žurnalistikou? 

Zdravotnictví mi bylo spolu se školstvím a sociální tématikou přidělené hned v první práci po skon-

čení školy. Tehdy jsem nastoupila do Pragopressu, který byl dříve součástí ČTK. Z Pragopressu 

se potom stal Orbis a po jeho zrušení jsem se ucházela o místo v oddělení zpravodajství ČTK. V té 

době už jsem věděla, že se chci i nadále věnovat právě zdravotnictví. Takže ze začátku to byla náho-

da, ale už jsem u něj zůstala. V ČTK jsem pracovala 23 let, před rokem jsem odešla a momentálně 

působím v Medical Tribune, tedy v médiu zaměřeném na odborníky.  

Je podle vás žurnalistika o zdraví v něčem specifická? 

To nemůžu úplně posoudit, protože jsem jiné druhy nikdy nedělala. Tedy kromě školství a sociál-

ních témat. To jsou všechno oblasti, které zajímají hodně lidí. Možná je problém v tom, že si všichni 

myslí, že se v nich vyznají. Každý byl někdy u lékaře, chodil do školy nebo má děti. Když někdo píše 

soudní nebo kriminální témata, tak mu do toho moc lidí nemluví, protože se v nich moc nevyznají. 

Medicínská žurnalistika je specifická asi v tom, že má větší dosah na lidi. Naopak jsou některé oblas-

ti, které takový dosah nemají. Když například napíšete, kolik vyrobila továrna čepic a spletete 

se v čísle, tolik na tom nesejde, jako když napíšete, že lék na rakovinu bude už zítra v lékárnách.  

Kde berete náměty na články? 

Volba tématu je hodně daná tím, jaké tiskové konference se zrovna konají. Čerpám hlavně z e-mailu, 

kam mi chodí různé pozvánky a tiskové materiály a vybírám z nich, co mě zaujme a co by mohlo 

zajímat čtenáře. Další tipy získávám přímo na tiskových konferencích, kde často narazím i na jiná 

témata. Řada témat vyplyne taky z rozhovorů s lékaři a dalšími lidmi ze zdravotnictví. Zdravotníky 

například hodně zajímají peníze, jestli se jejich ordinace uživí, jaké jsou novinky v léčbě apod. Máme 

i rubriku Fórum názorů, kde se dozvídáme, co lékaře aktuálně trápí. Nedávno to bylo například 

zavedení e-receptů.   

Podle jakých kritérií se rozhodnete, jestli téma zpracujete? 

Píšu pro zdravotníky, takže podle toho, co si myslím nebo se dozvím, že je zajímá.  

Jak v redakci probíhá navrhování témat? 

V Medical Tribune můžu napsat, co chci v rozsahu, v jakém chci. Jen se musím domluvit 

s šéfredaktorkou a kolegy, abychom nepokrývali stejná témata. Jsem s nimi v kontaktu hlavně 

po telefonu a e-mailu, protože mám z větší části home office. Redakce totiž sídlí na opačném konci 

Prahy. Zatím se mi nestalo, že by nějaký můj nápad vedení zamítlo. Naopak v ČTK, kde jsem praco-

vala dřív, bylo o dost míň prostoru na vlastní témata. Tam bylo hlavní pokrýt všechny tiskové kon-

ference a všechny akce. Takže jsem byla ráda, že jsem stíhala alespoň to, co bylo potřeba. Každý den 

v devět hodin byla porada, na které se přečetlo, jaké akce se ten den konají. Rozdělili jsme si práci 

a předběžně se domluvil i program na druhý den.  

V čem dalším se liší práce pro Medical Tribune od práce pro ČTK? 

Určitě ve způsobu zpracování jednotlivých témat, rozsahu i publiku. Zprávy v rámci ČTK jsem psala 
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pro obecnou veřejnost, pro laiky, takže jsem musela všechno zjednodušovat. Navíc byl omezený 

rozsah, kolem tří tisíc znaků na zprávu a důležitým kritériem byla rychlost. V Medical Tribune píšu 

i deset nebo dvacet tisíc znaků, mám na to víc času a články jsou určené pro odborníky, takže můžu 

jít víc do hloubky a používat odborné termíny.  

S jakými zdroji nejčastěji pracujete? 

Čerpám z tiskových zpráv, bavím se s odborníky na tiskových konferencích nebo si samostatně 

domlouvám rozhovory. Hodně z nich dělám telefonicky nebo otázky posílám, protože je to rychlejší. 

Záleží na domluvě a zaneprázdněnosti daného člověka. Internet je spíš podnětem k tomu, abych 

zpracovala určité téma, není mým hlavním zdrojem. Že bych vyloženě bádala ve studiích, to nedě-

lám. Tomu se věnují kolegyně, které píšou o kongresech. Já se věnuju spíš zdravotnické politice, 

takže si na internetu ověřuju některé informace, například tituly a funkce odborníků a čerpám 

ze statistik. Hodně pracuju taky s materiály ÚZIS.  

Pociťujete tlak ze strany pracovníků PR? Pokud ano, jak se projevuje? 

Ano, posílají mi různé materiály, ale já se nedám. Když mi téma nepřijde zajímavé pro čtenáře nebo 

jinak přínosné, tak poděkuju za podklady a řeknu, že nemám zájem. Snažím se materiály filtrovat 

s ohledem na relevanci témat. Někdy jsou ale PR pracovníci dost otravní. Například když mi třikrát 

připomínají konání tiskové konference.  

Neoslovují vás například s žádostí o propagaci nového léku? 

Ano, ale dávám si na to pozor. V ČTK se třeba o konkrétních nových lécích vůbec nepsalo. Vždycky 

se psalo o nemoci, příznacích a způsobech léčby. Na konci článku se mohlo zmínit, že je na trhu 

nový lék, ale neuváděl se jeho název, ale jenom účinná látka. V Medical Tribune se o lécích a novin-

kách z kongresů píše, ale já se tomu nevěnuju, to dělají kolegyně.  

Promítá se do vámi zpracovaných textů nějakým způsobem inzerce? Pokud ano, jak? 

Ve zpravodajství ČTK jsme byli na inzerci absolutně nezávislí, protože jsme nepotřebovali honit 

čtenost. U nás byla čtenost daná tím, kdo servis ČTK kupuje. A aby ČTK odebíralo co nejvíc médií 

a ostatních institucí, museli jsme psát co nejpřesněji. Každá naše chyba totiž snižovala hodnotu 

servisu. V Medical Tribune sice inzerenti jsou, ale jde to tak nějak mimo mě. Inzerenty nesháním 

a ani o nich většinou nevím. Případně se to dozvím zpětně. Volají mi třeba z vedení, že se jim určitý 

článek, který jsem napsala, hodí k tomu, aby oslovili firmu a zeptali se, jestli si u nás nechce zadat 

inzerci. Do mých článků se to ale nepromítá. Taky chodím na briefingy po správní radě VZP, což je 

pojišťovna, která inzeruje i v našich novinách. Já sice píšu o tom, co VZP dělá, ale proto, že pod ní 

spadá šedesát procent obyvatel. Takže i kdyby si u nás nezadávala inzerci, tak o ní budu psát. Texty 

na objednávku netvořím, ale kolegyně se s tím setkávají, když píšou o odborných kongresech 

a sympoziích různých firem. Inzerce je samozřejmě důležitá, protože zdravotnická ani jiná média 

by bez ní vůbec nemohla vycházet.  

Posuzujete nějak relevanci zdrojů informací? Pokud ano, jak? 

Nejdůležitějším kritériem při výběru zdroje je pro mě důvěryhodnost. Tu většinou poznám, když 

s někým mluvím, mám dlouholetou praxi. Mám své oblíbené a osvědčené, na které se obracím opa-

kovaně. V adresáři mám řadu kontaktů, takže vím, kam zavolat.  
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Obměňujete zdroje, nebo se stále obracíte na ty samé? 

Moc ne. Některé se navíc ani obměňovat nedají. Jsou to třeba prezidenti komor – lékařské, lékárnic-

ké, stomatologické nebo představitelé medicínských organizací.   

Jaká je ochota lidí, které oslovíte, poskytnout vám informace? 

Většinou ano a když ne, už je znovu neoslovím. Doktorů a sester je tolik, že si pořád můžu vybírat, 

s kým budu mluvit. Primáři, lékaři, přednostové i představitelé různých organizací mají většinou 

sami zájem informovat o tom, co dělá jejich klinika nebo organizace. Zatím se mi asi nestalo, že by 

mi někdo vyloženě odmítnul odpovědět. Spíš se omluví, že momentálně nestíhají a odkážou mě 

na kolegu či kolegyni.  

Stalo se vám někdy, že jste kvůli pochybení ztratila zdroj? 

Jen jednou, ale už je to dávno. Pracovala jsem ještě pro ČTK. Napsala jsem o Fakultní nemocnici 

Motol, co mi řekli doktoři, kteří kritizovali tehdejšího ředitele. Ve spěchu jsem odevzdala článek 

bez vyjádření ředitele, což byla chyba. Vždycky musí být v článku vyjádření obou stran.  

Jak často vyrážíte při práci do terénu? 

Dost často. Chodím na tiskovky nebo na schůzky.  

Považujete přístup ke zdravotnickým informacím v ČR za dostačující? 

Občas jsem měla problém dostat se k vládním materiálům a musela jsem hledat různé cesty, jak 

například získat texty připravovaných zákonů. Teď taková témata nepíšu, takže žádné problémy 

nemám.   

Kolik času v průměru strávíte nad jedním článkem? 

V ČTK šlo o rychlost, většinou musela být zpráva vydaná do hodiny po skončení tiskové konference. 

Už z místa jsem posílala headline a potom i rozšířenou verzi. V Medical Tribune mě čas netlačí, vy-

chází zhruba 26 čísel ročně. Většinou ale článek napíšu ještě v den konání konference, dokud ho 

mám v hlavě. Někdy text napíšu a nechám ho do druhého dne uležet, teprve potom ho posílám 

k autorizaci.  

Kam článek posíláte po napsání? 

V Medical Tribune mi do textu nikdo nezasahuje. Co napíšu, to vyjde. Vedení totiž ví, že články posí-

lám lékařům k autorizaci, abych se nedopustila chyby. V ČTK byla autorizace jenom výjimečnou 

záležitostí, protože jde hlavně o to, vydat zprávu co nejrychleji. V ČTK mi editor do článků zasahoval 

v různé míře. Někdy skoro vůbec, někdy mi ho dost osekal.  

Byly jejich zásahy někdy ke škodě? 

Ano, mnohokrát mi to hodně vadilo a rozčilovala jsem se nad tím. Myslím, že jsem u všech zpráv 

přemýšlela nad každým slovem a hodně mi záleželo na jednotlivých formulacích. Opravdu jsem 

si s nimi vyhrála, dávala jsem různá uvozovací slovesa apod. V ČTK mi někteří editoři všechna uvo-

zovací slovesa přepsali na řekl ve stylu BBC. Čeština je ale mnohem barvitější a klidně se může na-

psat místo řekl například podotkl. V Medical Tribune mě nikdo literárně nebrzdí. Taky mi vadilo, 

že někteří editoři měli tendenci pořád uvádět souvislosti pomocí spojek tudíž, a proto… Přišlo mi, 

že tím podceňují čtenáře a nepočítají s tím, že když si člověk přečte tři normální věty vedle sebe, tak 

se mu v myšlenkám samy propojí.  
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Kdo měl poslední slovo, když jste se neshodly na úpravách? 

Já už jsem potom svoje zprávy ani nečetla, abych se nerozčílila. Nedá se ale říct, že by někdo měl 

poslední slovo.  

Jaké máte vzdělání? 

Vystudovala jsem žurnalistiku na Karlově univerzitě.  

Máte za sebou nějaké vzdělávací kurzy v oblasti medicíny nebo kurzy zaměřené přímo 

na novináře referující o zdraví? 

Jednou jsem byla na semináři o infekčních nemocech a očkování, ale to neberu jako vzdělávání. Sice 

jsem dostala osvědčení o absolvování, ale byla to spíš PR akce. Jinak ani nevím, že by nějaký kurz 

zaměřený na vzdělávání novinářů v oblasti medicíny a zdravotnictví existoval. 

Měla byste o vzdělávání v podobě kurzu zájem? 

V začátcích asi ano, ale teď už moc ne. Postupně jsem se v medicíně zorientovala sama.  

Vzděláváte se nějak v medicíně? 

Svoji práci samu o sobě považuju za sebevzdělávání, každý den se dozvídám něco nového.  

Nemůže novináře, který referuje o medicíně, limitovat, když nemá žádné zdravotnické vzdě-

lání? 

Vzdělání v medicíně určitě není na škodu, ale ani není úplně nutné. V odborných médiích se asi 

hodí, ale v médiích pro širokou veřejnost to může být někdy naopak problém. Odborníkovi může 

dělat potíže psát jednodušším jazykem. Na druhou stranu znám plno kolegů doktorů, co píšou sro-

zumitelně i pro laiky. V žurnalistice je to tak, že se člověk učí tím, co slyší. Novinařinu dělají lidé 

nejrůznějších profesí a podle mě je zásadní pochopit, co je v tématu nejdůležitější a potom už 

je jedno, jestli píšete o medicíně nebo o vlacích. Spíš považuju za důležité, aby se novináři ve škole 

víc učili o právní problematice, protože ta se promítá i do psaní o medicíně – právní odpovědnost 

lékařů, ochrana zdroje apod.  

Jak se vypořádáváte s odbornými výrazy? 

Ve zpravodajství ČTK, které je určené pro veřejnost, jsem cizí výrazy nahrazovala českými ekviva-

lenty. Když mi lékaři odpovídají do Medical Tribune, tak jim naopak říkám, že je žádoucí, aby použí-

vali odborný jazyk.   

Jak se po letech psaní o medicíně v odborných výrazech orientujete?  

Po těch letech už docela dobře. A když si něčím nejsem jistá, tak se obrátím na odborníka. Odbor-

ným výrazům rozumím taky proto, že jsem se kdysi učila latinu. Je pravda, že v Medical Tribune 

bych některé výrazy mohla použít, aniž bych věděla, co znamenají, protože lékaři jim budou rozu-

mět, ale když o něčem píšu, tak chci samozřejmě vědět, o čem to je.  

Cítíte odpovědnost ke čtenářům? Pokud ano, v čem spočívá? 

Určitě ano. Jde mi hlavně o to, abych všechny informace v článcích psala přesně a správně a abych 

čtenářům přinášela témata, která je zajímají. V ČTK šlo hlavně o osvětu. Snažila jsem se přispět 

k tomu, aby lidé chodili na preventivní prohlídky. Psala jsem, jaké mají možnosti, popřípadě co jim 

hrozí, když nepůjdou. V Medical Tribune se soustředím na to, co by mohlo zajímat lékaře. Těžko jim 

budu dělat osvětu, když jsou sami vzdělaní v medicíně. Spíš hledám problémy, které je trápí. Tím, 

že o nich píšu, přispívám k tomu, aby spolu pracovníci ve zdravotnictví víc spolupracovali. Aby se 
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vědělo, co kdo potřebuje, jaké problémy mají například mladí lékaři apod.  

Řešíte při práci nějaká etická dilemata? 

Etické problémy neřeším. Nepůsobím na city chromými dětmi a snažím se psát přesně, věcně, ne-

zkreslovat, nevymýšlet si a v zájmu čtenosti nenafukovat.  

Jak hodnotíte úroveň žurnalistiky o zdraví v Česku? 

Jsou někteří kolegové, kterým věřím, ale jsou i někteří, na které si dávám pozor. Podle mě by měly 

být všechny informace precizně správně a je pravda, že někteří to berou dost ležérně. Úroveň 

ostatních médií ale moc nesleduju. Jako nešvar vnímám srdceryvné příběhy pacientů, které převlá-

dají hlavně v televizích. Vadí mi, když ukazují nebohé nemocné děti, kterým pojišťovna nechce za-

platit léčbu. Kolikrát vím, že pojišťovna se k tomu vyjádřila, ale oni to vyjádření vůbec nepoužijí. 

Takové působení na city, kdy se navíc opomíjí stanovisko druhé strany, nesnáším. Mám radši věcné 

informace.  

Je ještě nějaký další nešvar, který jste zaregistrovala? 

Například příliš brzké informování o nějakém léku. To mi přijde hodně podlé vůči pacientům. Když 

se píše o léku, který ještě není dostupný pro pacienty v Česku, musí se uvádět, časový interval. Je 

ale pravda, že někdy za to kolegové úplně nemůžou, je to způsobeno spíš tlakem se strany šéfů. 

Taky jsem slyšela, že v některých novinách jsou lidé, kteří dělají výhradně titulky. Text jen prolét-

nou a třeba z poslední zajímavé věty udělají titulek.  

Příloha č. 2: Rozhovor s Pavlem Kasíkem 

Pavel Kasík, 32 let 

Je podle vás žurnalistika o zdraví v něčem specifická? 

Určitě ano, každé téma je nějak specifické. Vědecká novinařina je specifická v tom, že novinář v ní 

bude úplně nutně plavat. Nikdy nebude tématu ani zdaleka dostatečně rozumět. U některých oblastí 

žurnalistiky je možné, aby se v nich novinář orientoval na podobné úrovni jako aktéři, kteří se v ní 

pohybují, ale u vědecké žurnalistiky ne. Když někdo informuje o sportu, tak to z něj sice nedělá 

sportovce, ale může sportu rozumět na stejné úrovni jako profesionál. Může se s ním bavit jako 

rovný s rovným, a dokonce může být na určitou část i větším expertem. Tuhle možnost novinář, 

který píše o medicíně a vědě, nejspíš nemá. Může mít pár svých témat, která dlouho sleduje a dobře 

jim rozumí, ale nikdy se to nebude vztahovat na všechno, o čem píše. Takže většinou musí spoléhat 

na expertní názory ostatních, což není jednoduché. Další specifikum je na straně publika. I článek, 

který je napsaný jen kvůli tomu, že je to zajímavé téma nebo přelomová zpráva, může být pro pří-

jemce otázkou života a smrti. Něco, co mu pomáhá rozhodnout se, jakou léčbu zvolí. To je ohromná 

zodpovědnost, kterou sportovní nebo kulturní novinář nemá. Kulturní novinář vám pomáhá roz-

hodnout se, jestli jít na Batmana (pozn. autora film), ale vědecký novinář, ať si to přizná, nebo ne, 

pomáhá lidem rozhodnout se, jestli jít na ozařování, nebo ne. A to je mnohem větší zodpovědnost.  

Dokázal byste odpovědnost, kterou cítíte vůči čtenářům, definovat? 

Mně se to nejvíc materializovalo, když jsem jednou v rádiu naživo mluvil o novinkách ve vědě. Mi-

mo jiné jsem tam zmínil, že v Americe implantovali nevidomému člověku kameru a on teď rozezná 

obrysy, a dokonce lidi. Do vysílání potom volala nějaká starší paní, určitě jí bylo přes šedesát, 
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a hrozně děkovala, že díky mně o tom vynálezu konečně ví a ptala se, kde si ho může koupit. V tu 

chvíli jsem si uvědomil, že jsem jako novinář selhal, protože jsem neuvedl omezení, která s  tím sou-

visela. Tedy, že jde o experimentální výzkum, že to zařízení není běžně dostupné a dokáže vyřešit 

jen určitý typ slepoty. Tím jsem dal někomu falešnou naději, kterou jsem mu potom musel zase vzít. 

Byl to nepříjemný pocit. Myslím si, že na novináře, který píše o medicíně, se částečně vztahuje Hi-

ppokratova přísaha. V tom smyslu, že by si měl uvědomit, že může uškodit falešnou nebo zavádějící 

informací nebo tím, že dá prostor pseudovědě. Tím lidi odvádí od skutečného léku a přispěje třeba 

ke snížení proočkovanosti, což může mít reálné oběti na životech. Novinář, který píše o vědě, by měl 

psát s vědomím toho, že lidé budou po přečtení jeho článku dělat rozhodnutí o svém zdraví.   

Máte nějaké doporučení, jak se těmto úskalím vyhnout? 

Doporučuju něco, čemu říkám transparentní vědec. Je důležité mít člověka, pokud jde o medicínu 

tak doktora, kterému dám článek před jeho vydáním přečíst. Není to dokonalé ani samospásné 

řešení, ale umožňuje mi to alespoň kousek odpovědnosti sdílet s někým dalším. Doktor můj článek 

čte úplně jinýma očima, dokáže si představit jiné problémy, odhalit chyby, které sám nevidím. Neří-

kám, že se mi to podaří vždycky, ale snažím se články o zdraví a vědě dávat přečíst i někomu mimo 

redakci.  

Řešíte při práci nějaká etická dilemata? 

Kromě toho, co jsem zmínil, tedy, že novinář by měl mít pořád na paměti, že jeho článek bude někdo 

číst, je etické dilema senzace versus dopad. Dost často je v zájmu novináře napsat nějakou zprávu 

tak, aby ji přečetlo víc lidí, což svadí k tomu, aby dal do titulku větší tvrzení, které potom v článku 

zmírní. To je podle mě trochu na hraně. Příklad je, když se do titulku napíše „Brněnští vědci vyléčili 

rakovinu“, a v článku se potom ukáže, že to bylo na myších, že šlo o konkrétní typ rakoviny a že ji 

nevyléčili, ale z dvaceti procent teď mají čtyřicetiprocentní úspěšnost. Je to sice pokrok, ale titulek 

lákal k něčemu úplně jinému a možná dal někomu falešnou naději. V každý moment tady máme 

statisíce lidí, kteří buď mají rakovinu, nebo mají někoho blízkého s rakovinou a na ně ten článek 

bude působit úplně jinak. Další etická věc se týká nedostatku času. Novinář si nedostatkem času 

dokáže obhájit kdeco a mnohdy by bylo lepší, kdyby článek vůbec nevyšel. Jenže to jde proti eko-

nomice fungování redakce. Redaktor musí být dostatečně silný a říct: „Tenhle článek nevyjde, i když 

jsem na něm začal pracovat, protože jsem zjistil něco, co jsem předtím nevěděl nebo ho nedokážu 

napsat dostatečně fundovaně, a proto nemá cenu ho psát“. Pro kohokoli, kdo pracuje v médiích, to 

zní jako sci-fi. Když redaktor strávil den nějakým článkem, tak prostě musí vyjít, jinak redakci chybí 

výsledek.  

Kde berete náměty na články? 

Možností je tolik, že je momentálně beru hlavně ve svém zápisníku. Nikdy se toho neděje málo. 

Jinak hodně čtu a sleduju weby, které se zabývají vědou. Dalším zdrojem je pro mě intermediální 

agenda. Nápady čerpám taky z tiskových zpráv různých univerzit nebo velkých časopisů jako Scien-

ce a Nature. Část agendy vyplývá z aktuálního dění. Pro některé novináře je to jediná agenda, ale my 

jsme magazín, takže ho bereme jen jako částečnou inspiraci.   

Podle jakých kritérií se rozhodnete, jestli téma zpracujete? 

Teď bude moje odpověď asi ovlivněná tím, že jsem na tohle téma psal diplomku a dělal nějaké vý-
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zkumy. Mám pocit, že vím, podle čeho se rozhoduju, ale ve skutečnosti jsou to možná úplně jiná 

kritéria. Ale myslím si, že jsou to klasické věci, o kterých jsem se učil na fakultě. To znamená poten-

ciál pro čtenáře. Když bych to měl zjednodušit, tak je rozhodující, jestli považuju téma za důležité, 

zpracovatelné a zajímavé. Pokud některá z těchto věcí chybí, snižuje se šance, že ho sepíšu. Příklad 

tématu, které je důležité, ale ukázalo se, že pro mě nezpracovatelné, jsou ženy ve vědě. Měsíc jsem 

na něm pracoval, ale nedokončil ho, protože se ukázalo, že nejsem schopný ho uchopit dostatečně 

empaticky. Nedokázal jsem si představit, jak bych to napsal, aniž by byl výsledek zkreslený tím, 

že vědkyně dávala na tohle téma rozhovor muži. Nebo příklad důležitého, zpracovatelného, ale 

nezajímavého tématu je skoro všechno, co se týká mikrobiologických a molekulárních záležitosti. 

Jde o strašně důležité věci, které budou ovlivňovat naši budoucnost, ale vím, že by to lidé nečetli. 

Nemůžu si dovolit strávit tři dny něčím, co bude mít podprůměrnou čtenost. Nejjednodušší je situa-

ce u zajímavých, zpracovatelných, ale nedůležitých témat. Na populárně-vědecký web podle mě 

patří i nedůležité zprávy, pokud mi nezaberou moc času a zaujmou čtenáře. A vždy se v nich snažím 

najít nějaký přesah. Psali jsme třeba, jak si pan Okamura (politik – pozn. autorky) nafouknul svaly 

Photoshopem. To opravdu není důležitá zpráva, ale byla nejčtenější za celý týden. Ale přesah tam 

podle mě byl, a to ve smyslu: Uvědomte si, že teď jsme v nějaké dočasné situaci, kdy už může kdo-

koli photoshopovat, ale ještě nejsme zvyklí na to, že každá fotka může být photoshopovaná. Za pět 

let už budeme vědět, že fotce nemůžeme věřit, protože její úprava bude strašně snadná. Dalším 

kritériem je určitý aktivismus, respektive motivace udělat svět lepším místem, tedy když cítím, 

že bych mohl něčemu prospět. Teď budu například dělat článek o tom, jak být dobrým pacientem, 

protože vím, že přátele lékaře tohle téma trápí a já jako pacient jsem se také setkal s určitými pro-

blémy.  

Jak v redakci probíhá navrhování témat? 

Zpravidla jednou týdně se scházíme (ne vždy jde o fyzické setkání) a výsledkem musí být, že máme 

naplánovaná témata na následující týden. Potřebujeme vědět, kdo na čem pracuje. Samozřejmě 

máme zadané, do kdy je třeba článek odevzdat, ale mně se deadline většinou nedaří dodržet. Často 

se mi stává, že mi článek přeroste přes hlavu. Mívám pocit, že mi na něj bude stačit jeden den, 

ale potom zjistím, že je mnohem zajímavější. Jeden den mi téma bobtná, další den ho klestím a tepr-

ve třetí den píšu článek. To samozřejmě znamená, že nesplním deadline, který jsem slíbil. Všichni 

v redakci už mě ale dobře znají, takže šéf má v záloze něco jiného, co vyjde místo Kasíkova článku, 

který nestihne odevzdat. Je důležité, aby naše vědecko-technická redakce byla v kontaktu s dalšími 

sekcemi na iDNESU. Máme hotline, kde hlásíme, na jakých tématech pracujeme, aby na tom součas-

ně nezačal dělat někdo jiný. O vědě se totiž píše taky v rubrikách OnaDnes a Xman. 

Dostáváte z vedení i konkrétní zadání článku? 

Zatímco ostatní uvádějí jako pracovní benefity pracovní počítač nebo pět týdnů dovolené, já beru 

jako největší benefit, že si v práci píšu, co chci a témata navrhuju sám. Kdybych měl určit nějaký 

podíl, tak 90 procent si vybírám a 10 procent je mi zadáno. Není to úplně běžné. Mám privilegované 

postavení, protože čtu hodně pitomostí, ale někdy v nich najdu zajímavost, kterou nikdo jiný nemá. 

Zadané téma navíc můžu vždy odmítnout. Co se týče témat, která navrhuji sám, tak vedeme 

v redakci živé diskuze. Řeknu, co chci psát a kolega mi třeba oponuje, že se to nebude číst.  Mým 
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úkolem je přesvědčit ho o opaku. To je dobře, protože když se ho snažím přesvědčit, tak si zároveň 

ujasňuju, proč je to téma důležité.  

Jaká témata jsou vedením preferovaná? 

Preferují aktuální objevy a aktuální témata. Když dojde k teroristickému útoku, veškerá ostatní 

agenda končí. Nic jiného by se ani nečetlo. Lidé nebudou řešit, jestli očkování způsobuje autismus, 

ale chtějí číst o teroristech a zbraních. Jde o základní znak online novinařiny. Zkrátka musí jít 

s dobou.  

Jakou roli hraje čtenost? 

Svojí roli hraje, ale není to jediné kritérium. Pokud bychom byli v redakci hodnocení jen za čtenost, 

tak by to šlo všechno do háje, protože by všichni psali jen věci, kde cítí velký potenciál. Nezbyl by 

prostor na témata, která jsou důležitá, ale takovou čtenost nemají. Skončili bychom jako bulvární 

servery. Kdekoli se přejde na tuhle metriku, že záleží jen na čtenosti, je z toho média za pár měsíců 

žumpa. 

S jakými zdroji nejčastěji pracujete? 

Na prvním místě je Sci-Hub, pirátská databáze všech vědeckých publikací, která nám hrozně uleh-

čuje práci. Vedení nám totiž neplatí vědecké články a přístupy do databází, takže dřív jsem musel 

buď na univerzitu, nebo do Národní knihovny v Praze. Také čerpáme ze zahraničních médií, kde 

mají zdařilé vědecké rubriky. Patří mezi ně například The New York Times, Washington Post, Atlan-

tic, Technology Review, The Guardian a další. Rádi si od nich půjčujeme citáty expertů, ale vždycky 

uvádíme zdroj. Potom se snažím oslovovat vědce a autory studií, aby se mi vyjádřili ke své práci, 

většinou prostřednictvím e-mailu. Vyhýbáme se tím tomu, abychom šířili nesmysly. Stává 

se, že třeba Daily Mail vydá nesmysl, který převezme ČTK a od ní potom všichni ostatní. Tomu se dá 

zabránit, když člověk položí pár otázek vědci, o jehož práci píše. Nebudu se stydět za to, že použí-

vám Wikipedii. Myslím si, že jde o dobrý zdroj informací pro rychlé vniknutí do nějakého oboru 

a zjištění, jak se ten obor vyvíjel. Pracuju hlavně s primárními zdroji, ale Wikipedii používám, abych 

se zorientoval v dostupných informacích, prokliknul se k nějaké studii nebo na ni odkazuju 

pro čtenáře. Čím blíž má zdroj k reálnému výzkumu a reálnému dění, tím líp. Takže na prvním místě 

je vědec, potom vědcův článek, tisková zpráva, médium, Wikipedie. Snažím se co nejvíc přiblížit 

k vědci. Ne vždy se mi podaří urazit celou cestu, ale alespoň k původní studii bych se měl dostat. Je 

to taky způsob, jakým komunikujeme se čtenářem. V článcích, které se týkají výzkumů, odkazujeme 

na původní studii. Je to pro nás vlastně závazek, protože čtenář si může studii přečíst a upozornit 

nás, že máme v textu chybu. Když napíšeme Portugalští vědci řekli…, tak nás čtenář nemůže nachy-

tat na švestkách, protože neví, kteří portugalští vědci. Mám pár kamarádů z bývalých spolužáků 

nebo lidí, které jsem potkal skrze moje působení na univerzitě a v médiích, kterým občas posílám 

články ke konzultaci nebo od nich získávám náměty. Máme i dohody s některými menšími vědec-

kými magazíny a můžeme od nich převzít článek. Berou to jako propagaci, protože máme stokrát 

víc čtenářů než oni.  

Posuzujete nějak relevanci zdrojů informací? Pokud ano, jak? 

Pro novináře je to velmi obtížné, ale existují nepřímé ukazatele, které se snažím brát v  úvahu, když 

posuzuju relevanci nějaké vědecké studie. Je to velikost vzorku, impakt faktor časopisu, kde vyšla 
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nebo metoda – experiment na myších je něco jiného než dlouhodobá studie na lidech. Další indicií 

může být, že nejde o ojedinělou studii, ale že navazuje na nějaký trend. Pokud ale píšu o ojedinělé 

studii, musím to čtenářům zdůraznit. Tyhle věci se snažím posuzovat. Co se týče vědců jako osob-

ností, vybírám ty, kteří mají nějakou praxi, mají napublikováno a jsou ochotní se se mnou bavit. 

Někdy může být vědec sebelepší, ale je to suchar nebo pedant a nedokáže zkousnout, že článek 

pro noviny musí vypadat jinak než do vědeckého média. 

Pociťujete tlak ze strany pracovníků PR? Pokud ano, jak se projevuje? 

Tiskových zpráv chodí hromada, ale nepovažuju to za tlačení. Je to zkrátka jejich práce. Potřebují 

vykázat, že určitou informaci poslali do určitého počtu novin. Potom jsou schopnější PR pracovníci, 

kteří volají. Pokud s nimi mám nějakou minulost, což znamená, že mi třeba někdy doporučili dobré 

téma, zvyšuje to šanci, že jim zvednu telefon. Mám kolegy, kteří navštíví za týden i čtyři tiskové 

konference, to já nedělám. Do měsíce mám maximálně dvě. Většina tiskovek mi totiž přijde jako 

ztráta času a zdržování od práce. Mnohem radši jsem, když mi někdo z PR oddělení doporučí kon-

krétního člověka na rozhovor. Takovou nabídku přijímám, když mi přijde jeho historie zajímavá. 

Mnohem častěji si ale lidi sháním sám. Je to samozřejmě náročnější, protože řada vědců 

se s novináři buď nechce bavit vůbec, nebo chce, ale neví jak. Nerozumí tomu, že když chce novinář 

rozhovor tenhle týden, tak za měsíc už je pozdě. Prostě se míjejí dva světy.  

Promítá se do vámi zpracovaných textů nějakým způsobem inzerce? Pokud ano, jak? 

U nás v redakci máme inzerci od obsahu dobře oddělenou. Jednou se nám stalo, že po vydání člán-

ku, který šel přímo proti našemu inzerentovi, se ten inzerent ozval redaktorovi, že se mu nelíbí, 

co jsme vydali. Myslím, že jsme se s tím vypořádali celkem dobře. Nahlásili jsme to šéfredakci, která 

má takové záležitosti řešit a inzerenta jsme upozornili, že si za článkem stojíme. Pokud mají faktic-

kou připomínku, rádi ji vezmeme v úvahu, ale pokud je článek pravdivý a jen se jim nelíbí, že vyšel, 

je to jejich problém. Nedávno jsem řešil zvláštní případ, kdy si u nás zadala reklamu podvodná fir-

ma, o které jsem zrovna psal článek. Když jsem si toho všimnul, kontaktoval jsem nejprve právní 

oddělení, aby s ní přestali spolupracovat, a až potom ten článek vyšel. Působilo by pokrytecky, kdy-

bychom napsali o firmě, že je podvodná, a zároveň od ní brali peníze. Inzerentům určitě nedáváme 

možnost určit, co bude v článku, ale když s nimi na obsahu nějakým způsobem spolupracujeme, tak 

to napíšeme, protože chceme být transparentní. Většinou to řešíme poznámkou pod čarou ve stylu 

redakce Technet děkuje firmě XY za zápůjčku produktu na vyzkoušení nebo cestu redaktora 

do Curychu platila firma XY. Párkrát mi byl nabídnut úplatek, ale takovou formou, že firma může 

vždycky říct, že to úplatek nebyl. Většinou to dělají tak, že nám něco půjčí na testování a dopředu 

avizují, že mají takový nepořádek v systému, že to asi nebudou chtít zpátky. To je vlastně forma 

úplatku, protože říkají, že když určitou věc nevrátíte, nic se neděje. Na to je třeba si dávat pozor, 

protože je velmi jednoduché do toho spadnout.  

Takže takové produkty vracíte? 

Většinou ano. Záleží na tom, o co se jedná. Když vidíme, že jde o něco, co by mohlo být důležité pro 

čtenáře, tak to otestujeme a vrátíme. Párkrát jsme něco věnovali na charitu. Některé věci u nás zů-

stávají na dlouhodobé testování, ale musí pro to být konkrétní důvod. Ale to se týká spíš kolegů, 

kteří mají na starosti audio a video obsah. U medicíny se moc často nestává, že by někdo novináři 
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nabídnul třeba očkování zdarma. Od kolegů vím, že například pojišťovny nabízejí úplatky formou 

nadstandardní péče. Úplatky nebo neoprávněné zasahování do obsahu odmítám. Jediné, u čeho 

jsem změnil názor, jsou služební cesty. Ze začátku jsem je považoval za úplatek, ale teď už ne. Sa-

mozřejmě záleží na konkrétní cestě. Služební cesta na Mauricius, u které neexistuje žádný důvod, 

proč tam jet, je úplatek. Služební cesta do sídla nějaké firmy pro mě úplatkem není, protože se do-

stanu někam, kam bych se jinak nedostal a se mnou se tam dostane i čtenář. Samozřejmě mě může 

ovlivnit i skutečnost, že mě ubytují v hezkém hotelu, ale já si dávám pozor, aby to na výsledek mojí 

práce nemělo žádný vliv. Navíc vždy do článku uvádíme, že cestu redaktora platila určitá firma. 

Obměňujete zdroje, nebo se stále obracíte na ty samé? 

Těch témat je tolik, že jsem rád, když můžu nějaký zdroj použít dvakrát. Málokdy se s člověkem 

setkám víckrát než v rámci práce na jednom článku.  

Jaká je ochota lidí, které oslovíte, poskytnout vám informace? 

Jak kdy. Je to dopředu nepředvídatelné. Teď jsem například psal o kanadském vědci, který vydal 

studii o tom, že očkování způsobuje autismus a ukázalo se, že jeho studie obsahuje podvodná pho-

toshopovaná data, tedy nejhorší typ vědeckého podvodu. Poslal jsem mu dotazy a byl jsem pře-

svědčený, že je posílám jen proto, že v článku potom stejně budu muset napsat, že autor studie mi 

neodpověděl. Ale on mi odpověděl a naprosto perfektně se s ním komunikovalo. Reagoval do hodi-

ny, věcně, fakticky, sypal si popel na hlavu, prostě bezchybná komunikace. To jsem nečekal. Taky 

se stává, že chci po někom jenom malé upřesnění, ale dotyčný se mi vůbec neozve. Zavolám na uni-

verzitu, ale nemají na mě čas. Je to různé. Mám za sebou nepříjemné zkušenosti s vědci, které přede 

mnou nějaký novinář naštval a oni jsou od té doby naštvaní na všechny ostatní. Komunikace 

s takovými lidmi bývá velmi nepříjemná, mají tendenci novináře ponižovat a přistupovat k němu 

s despektem. Jindy je vědec naopak až příliš nadšený a novináře obtěžuje, protože se mu snaží po-

řád něco vysvětlovat a posílá hromadu e-mailů. Většina nepříjemností ale stejně spočívá v tom, 

že novinář něčemu nerozumí a je mu hloupé se na to zeptat. Člověk se prostě musí úplně ponížit, 

spolknout pýchu a uvědomit si, že reprezentuje čtenáře, který tomu rozumí ještě míň. Takže para-

doxně, kdybych tématu skvěle rozuměl, tak nebudu dávat dobré otázky, protože si nebudu umět 

představit, co zajímá čtenáře, který tomu nerozumí vůbec. Novinář si musí uvědomit, že žádná 

otázka není dostatečně hloupá.  

Posíláte své výstupy k autorizaci? 

Neposílám texty k autorizaci, ale ke kontrole. Autorizace je nebezpečná v tom, že by daný člověk 

mohl po přečtení říct, že tohle sice řekl, ale nechce, aby to vyšlo. Novinář by potom článek neměl 

vydat. O kontrolu se snažím vždycky a nedokážu si představit dobrý důvod, proč to neudělat. Někdy 

je to až po vydání článku, protože se to dřív nestihne. Když mám ohledně připomínek nejasnost, 

volám zpátky.  

Jak moc vám odborníci do článků zasahují? 

Většinou mají připomínky, což nás upevňuje v přesvědčení, že je důležité jim texty posílat. Připo-

mínky se dají rozdělit na důležité, u kterých si říkáme, ještě že jste nás na to upozornili (použili 

jsme špatnou jednotku, spletli jsme se o řád, řekli, jsme že něco je důležité a ono není). Pak jsou 

nedůležité, které jsou otravné. Vědec má pocit, že to, co jsme napsali, je sice pravda, ale musíme tam 
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zároveň doplnit i nějaký nesmírně specifický a zbytečně komplikovaný případ, který by klidně snesl 

zjednodušení. Potom je třetí skupina připomínek a ty jsou úplně k ničemu. Jednak mají vědci pocit, 

že nám musí kontrolovat pravopis, protože neví, že to ještě bude číst editor. Posílají například od-

kazy na příručku Ústavu pro jazyk český nebo trvají na tom, abychom přesně napsali odkud jsou. 

Nestačí jim, řekl Jiří Soukup z ČVUT, ale trvají na formulaci, řekl doktorand v rámci týmu kyberne-

tického řízení na Fakultě informačních technologií ČVUT. Zbytečné čtyři řádky, které nikomu ne-

prospějí. 

Jak často vyrážíte při práci do terénu? 

Nejčastěji pracuju u počítače doma nebo v redakci. Většinou informuju o zahraničních výzkumech, 

takže je nereálné, abych někam létal povídat si s lidmi z očí do očí. Studie se dají číst i doma a s věd-

ci komunikují po e-mailu. Když už se někam vydáme, je to většinou proto, že nás pozve nějaká firma 

nebo vědec fyzicky dorazí do Česka. Tyhle příležitosti – bavit se s vědci osobně – vítáme my i čtená-

ři. Občas jdeme do laboratoře, na univerzitu, s firmou do provozu atd. Velmi důležité jsou pro novi-

náře technologické a vědecké konference. Většinou z nich není zajímavý výstup, ale je to investice 

do vzdělání. Na jezdění na konference ale máme malý rozpočet.  

Považujete přístup ke zdravotnickým informacím v ČR za dostačující? 

Celkem to jde. Dobré jsou statistiky úmrtí, protože jsme v evropském systému mortality. Velmi 

neochotně komunikují porodnice, které nechtějí prozrazovat čísla. Dobře komunikuje SUKL, s daty 

ministerstva moc nepracuju. 

Kolik času v průměru strávíte nad jedním článkem? 

Záleží na tématu. Někdy to jde i do extrémů. U velkých článků typu očkování, homeopatika nebo 

pseudoléčitelé strávím i měsíc. Samozřejmě ne čistého času, ale s přestávkami. Nejmíň to může být 

hodina a půl u aktuálních témat. Něco zajímavého vyšlo, takže rychle někam zavolám a sepíšu to. 

Článek se publikuje poměrně rychle, ale potom v redakci strávíme další hodinu nebo dvě tím, že ho 

učešeme, doplníme fotky apod.  

Kam článek posíláte po napsání? 

Čte ho editor, a navíc máme v redakci nastavené, že článek, který nahraju do systému vidí všichni 

moji kolegové a pokud o tom tématu něco zajímavého vědí, můžou na to upozornit, případně ho 

doplnit. V rámci redakce děláme u složitějších témat takzvané peer review, takže kromě autora 

a editora čte článek ještě někdo další. Občas děláme vlastní výzkum, respektive syntézu několika 

výzkumů, ze které se snažíme vyvodit závěry. V takových případech potřebujeme, aby do toho 

šťouralo víc kolegů. Každopádně každý článek čte editor, který dává pozor na pravopisné chyby, 

chyby ve jménech, funkčnost odkazů, a hlavně na to, aby článek dával smysl. Text nesmí mít po jeho 

přečtení víc otázek než odpovědí. Článek s výtkami posílá editor zpátky nejen jeho autorovi, ale 

i všem ostatním. Kdyby totiž nebyl daný redaktor zrovna u počítače, může ho opravit někdo jiný. 

Redaktor potom odpovídá, že článek opravil, případně diskutuje o tom, že takhle to nemá být.  

Jak moc vám do textů zasahují? 

Hodně jsme řvali, když do textu zasáhli a zkreslili ho, takže teď už se to nestává. Vymínili jsme si, že 

když něco vymažou, musí nám dát vědět a my to posoudíme. U textů, které už přečetli vědci, píše-

me, že už jsou přečtené experty, ať do nich nikdo nezasahuje. Dost často se s editorem dohaduju 
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o fakticitě versus čtenosti u titulku ale to, že o tom vůbec můžeme diskutovat ukazuje, že to u nás 

v redakci není zase tak špatné. Mnohem horší by bylo, kdyby žádná diskuze neprobíhala a všichni 

by si řekli, že prvořadá je čtenost. Zvlášť u online médií, kde můžeme sledovat čtenost v reálném 

čase, to svádí vymyslet titulek článku, který se moc nečte, trochu jinak. Z ideálního titulku mi nevadí 

slevit v případě, že téma obsahuje nějaký zajímavý detail, který třeba nemá moc společného s tou 

konkrétní prací daného člověka. Například jsem dělal rozhovor s jedním nobelistou, který říkal 

důležité a zajímavé věci, ale nebyly tak zajímavé, aby si to přečetlo hodně lidí. Potom ale zmínil, jak 

reagoval, když se dozvěděl, že dostane Nobelovu cenu. Z pohledu článku to není zajímavá informa-

ce, ale je zajímavá čtenářsky. Takže mi nevadí nějakou takovou věc vytáhnout. Myslím, že je 

v pořádku čtenáře nalákat na nějaký detail, který potom není tak důležitý, ale jenom v případě, že je 

článek kvalitní a čtenář se necítí podvedený.  

Kdo má poslední slovo, když se neshodnete na úpravách? 

U nás v redakci je to dobré. Vyjednali jsme si, že poslední slovo má autor článku. To není samozřej-

most, v jiných médiích se autora ani neptají a prostě změní, co chtějí. I my samozřejmě chceme, aby 

byla redakce, co se týče počtu zobrazení úspěšná. Jsme s editorem na stejné lodi. Mně osobně běží 

při psaní v hlavě, že bych chtěl víc čtenářů, ale ne za každou cenu, a proto se vždycky snažím najít 

nějaký kompromis.   

Jaké máte vzdělání? 

Kromě žurnalistiky na Karlově univerzitě, mám tři semestry na Institutu ekonomických studií. Plus 

mám nějaké dálkové online kurzy s certifikátem – statistiku, filozofii a filozofii vědy. Udělal jsem 

si je s cílem získat hlubší představu o daném oboru. Uvědomil jsem si, že statistika je tím nejdůleži-

tějším, co se v současném medicínském výzkumu děje, a proto jí potřebuju rozumět.  

Nemůže novináře, který referuje o medicíně, limitovat, když nemá žádné zdravotnické vzdě-

lání? 

Žurnalistika nestačí na nic, ale nakonec stejně záleží na konkrétním člověku a na tom, jestli je 

ochotný se vzdělávat. Pokud ano, tak na to nemusí mít nutně papír z vysoké školy. Kdybych si před-

stavil ideálního vědeckého novináře, tak by měl mít mediální studia, medicínu a teorii vědy, tedy tři 

vysoké školy. Ale pro čtenáře je možná důležitější, když je dostatečně pokorný, dokáže se rychle 

zorientovat a umí přiznat, že něčemu nerozumí. Medicínské vzdělání může být velmi užitečné, 

ale když bude novinář psát o umělé inteligenci, tak mu stejně moc nepomůže. Podle mě je důležitěj-

ší vzdělávat se v tom, jak se rychle zorientovat v novém oboru.  

Vzděláváte se nějak v medicíně? 

Jako vzdělávání beru účast na konferencích, online kurzy a knížky, které si hodně kupuju.  

Víte o nějakých kurzech pro novináře referující o zdraví v České republice? 

Více méně vím jen o těch, které pořádám. Nějaké kurzy pro novináře pořádá občas Organizace ote-

vřená věda, Akademie věd, knihovna Akademie věd nebo Česká homeopatická komora, což je samo-

zřejmě přesně tak strašné, jak to zní. Nějaké akce dělá taky Technologická agentura, ale to jsou spíš 

tiskové konference s možností ptát se. 

Měl byste o vzdělávání v podobě kurzu zájem? 

Já ano, ale ostatní podle mých zkušeností asi moc ne. Když jsme dělali v rámci firmy školení na téma 
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Jak se bavit s vědci, tak z dvě stě redaktorů přišli dva. Školení jsme zopakovali a přišel už jen jeden 

člověk. Myslím si, že novináři to bohužel nevnímají jako něco, v čem se mají zlepšit. Mají pocit, 

že při komunikaci není chyba u nich, ale u vědců a mnozí ani nevědí, že by se s nimi měli bavit jinak. 

Dělám i kurzy pro vědce Jak komunikovat s novináři a z jejich strany je mnohem větší zájem. 

Jak se vypořádáváte s odbornými výrazy? 

Ve statistice se díky absolvovanému kurzu orientuju dobře. V epidemiologii tak nějak orientačně. 

Přeci jen už chvíli o medicíně píšu, takže mám spoustu věcí zažitých. Když něčemu nerozumím, tak 

si to samozřejmě najdu. V prohlížeči mám nainstalovaný jeden doplněk, který podtrhává zdravot-

nický žargon a vysvětluje ho laikům. Taky se mi osvědčila americká klinika Mayo, na stránkách má 

hodně podrobné a uživatelsky přívětivé vysvětlení všech termínů. Skoro všechny knihy o zdravot-

nictví mám od nich a odebírám i jejich newsletter. Když zrovna mluvím s odborníkem, který použije 

cizí slovo, tak se samozřejmě zeptám, co znamená. Co se týče odborných výrazů v článku, snažím 

se jim vyhnout tím, že hledám české ekvivalenty. Jinak odborné výrazy vysvětluju buď přímo 

v textu, nebo v závorce. Další možností jsou boxíky nebo hypertextové odkazy.  

Jak hodnotíte úroveň žurnalistiky o zdraví v Česku? 

V roce 2012 jsem na tohle téma dělal šetření a dopadlo špatně. Dospěl jsem k závěru, že se mediální 

výstupy dají rozdělit do dvou skupin. První je bulvár a lifestyle a druhá zpravodajství, což je úplně 

špatně. Znamená to, že se informuje jenom na základě toho, jestli to bude zajímavé, čtené a  senzač-

ní. Převládají zprávy typu, že po čokoládě se hubne a sklenička červeného vína denně omlazuje. 

Novinář, který napíše takový článek, se nikdy s vědcem nebavil, informace má ze sekundárního 

zdroje, na který většinou neodkazuje, něco vyčetl z Wikipedie, něco popletl dohromady apod. Po-

tom jsou zpravodajští novináři, kteří jsou zvyklí dobře pokrývat aktuální události a vědu berou jen 

jako aktuální událost. Každá informace je stejná a oni k ní tak přistupují, ať už včera odhalili pomník 

Tomáše Garrigua Masaryka nebo dnes v Brně oznámili vyvinutí léku na rakovinu. Takový novinář 

zodpoví otázky – kdo, co, kde, kdy, proč, zahrne vyjádření autora, osloví někoho, kdo by s tím mohl 

nesouhlasit a dá to do předem připravené struktury. To není nutně špatně, ale většinou to vědu 

nereprezentuje jako vědu, ale jako událost. Potom se může zdát, že věda je něco, co nám bylo seslá-

no z nebe. Nebo to naopak může vést k tomu, že lidé mají pocit, že vědci zase řeší nějaké blbosti, 

protože se o nich informuje nesystematicky a bez kontextu. Samozřejmě existují specializované 

rubriky a deníky, kde svou práci dělají relativně dobře. Tam snad patříme my, ale i další média, jako 

je Osel, Vesmír, Zdravotnický deník, Lidové noviny nebo vědecká redakce České televize v  čele 

s panem Stachem. Většina médií s masovou čteností ale nepopularizuje vědu dobrým způsobem. 

Navíc je hodně konspiračních webů, kde může vyjít v podstatě cokoli, a které mají větší čtenost než 

odborné vědecké rubriky. Lidé jsou na základě toho schopní věřit, že lékař je chce léčit, ale ne vylé-

čit, případně že doktoři tají jednoduchý způsob, jak se vyhnout rakovině. Dřív jsme si myslel, 

že tomu snad nikdo nemůže věřit, ale potkávám rozumné vysokoškolsky vzdělané lidi, kteří věří, 

že je oxid chloričitý ochrání před všemi nemocemi. 
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Příloha č. 3: Rozhovor s Josefem Tučkem 

Josef Tuček, 57 let 

Je podle vás žurnalistika o zdraví v něčem specifická? 

Každá novinařina se týká konkrétních faktů, ale specifičnost té medicínské je v tom, že jich je hodně. 

U dopravních nehod se naučíte fráze typu, že nepřizpůsobil rychlost vozidla stavu a povaze vozovky 

a máte vystaráno. Dokážete s tím popsat velké množství nehod. Naproti tomu v medicíně je hrozně 

moc nemocí, o kterých by měl novinář alespoň něco vědět.  

Kde berete náměty na články? 

Ideálně bych je měl čerpat z několika zdrojů – z toho, co vidím kolem sebe, z tiskových zpráv a taky 

z návštěv lékařských a odborných kongresů. Ale to je spíše teorie. V praxi jsou dnes novináři tak 

přetížení, že nemají čas někam chodit a přepisují tiskové zprávy. Přesto, že vedu přílohu zaměřenou 

na medicínu, píšu o ní v poslední době málo a působím spíš jako editor. Spolupracuju s externisty 

a orientuju se podle toho, co mi nabídnou. Co se děje v medicíně vím od nich, z tiskových zpráv 

a z ostatních médií. S lékaři se moc nestýkám, protože na to nemám čas.  

Podle jakých kritérií se rozhodnete, jestli téma zpracujete? 

Našim cílem je, aby témata, která dáváme do přílohy, přilákala čtenáře k nákupu. Čtenáře, co nás 

pravidelně nekupují. Vybíráme je tak, aby zaujala velké množství lidí. Často dáváme na titulní stra-

nu pouták ve stylu „Co dělat, když vás bolí koleno“ apod., protože to jsou věci, se kterými má pro-

blém dost lidí. Naopak se na stránky nedostane objev, který může být v dané oblasti naprosto špič-

kový a revoluční, ale týká se něčeho, co skoro nikdo nezná. Nebo se do novin dostane, ale maximál-

ně ve formě jedňáku (krátká zpráva na jeden sloupec – pozn. autorky). Hlavním kritériem je, aby to 

bylo prodejné pro běžného člověka. Roli hraje ale i náhoda a momentální rozpoložení. Může se stát, 

že má šéfovo dítě nějaký problém. A on usoudí, že je natolik významný, aby se to téma dostalo do 

novin. I když ho třeba nebude číst tolik lidí.   

Jak v redakci probíhá navrhování témat? 

Témata schvaluje vedení redakce, hlavně zástupce šéfredaktora. Jednou týdně máme poradu, kde 

se snažím předložit svoje tipy i tipy externistů alespoň na dva měsíce dopředu.  

Jaká je úspěšnost vámi navrhovaných témat? 

Rozhodně mi neprojde všechno. Já to někdy střílím. Mám téma, o kterém si myslím, že by mohlo 

projít a ono neprojde a naopak.  

Jaká témata jsou vedením preferovaná? 

Řekl bych, že šéfredaktor má poměrně rád alternativní medicínu. Ale není to tak, že by za mnou 

chodil a říkal, abych dal do novin okamžitě článek o vysávání pijavkou jako nejlepším způsobu 

léčby. Já mám k alternativní medicíně určité výhrady, takže o ní moc nepíšu. Když ano, tak spíš kri-

ticky, protože se většinou neopírá o vědecké důkazy a relevantní výsledky.  

S jakými zdroji nejčastěji pracujete? 

Hlavně s tiskovými a agenturními zprávami. Tiskových zpráv od firem je v medicíně sice málo, 

ale hodně aktivní jsou některé nemocnice a lékařské fakulty. Například 1. lékařská fakulta nebo 

Všeobecná nemocnice produkují obrovské množství tiskových zpráv o svých úspěších. Chodí taky 

z nemocnice v Jihlavě, ale tam se toho tolik neděje. Píšou třeba o tom, že vyměnili postele. Takové 
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informace mi k ničemu nejsou, ale občas mezi nimi narazím na něco, co mě inspiruje. Mnohem mé-

ně komunikuju s lékaři. Dřív jsem občas jezdil na kongresy, ale teď to nestíhám a ani by mi nikdo 

neproplatil cesťák. Nejsou peníze ani na cestu do Brna.  A kdybych někam jel, stála by práce, kterou 

by za mě musel někdo udělat.  

Takže se s lékaři nebavíte ani po telefonu nebo e-mailu? 

S cizími lékaři téměř ne, ale mám dva v rodině. Takže je pro mě mnohem pohodlnější zavolat jim 

a zeptat se jich, když si nejsem něčím jistý. Zeptám se třeba, co je dráždivý tračník a oni mi to řek-

nou. Je to rychlejší, než kdybych sháněl největšího odborníka v Česku a chtěl po něm vysvětlení 

nějaké banality.  

Jakým způsobem pracujete s tiskovými zprávami? 

Když mě nějaké téma zaujme, zpracuju ho já nebo ho předám některé kolegyni. Pošlu jí tiskovou 

zprávu a ona se může obrátit na lékaře nebo na PR pracovníka. Není to tak, že bychom uveřejňovali 

zprávy v podobě, v jaké chodí. Přepisujeme je a když je prostor tak se je snažíme i rozšířit. Samozře-

jmě bychom se vždycky měli zeptat ještě dalšího lékaře na názor a všechno ověřovat, ale na to není 

čas. Vycházím z toho, že když jde o nějaký lék nebo postup vyzkoušený v nemocnici, která nám po-

slala zprávu, tak mi to stačí a dál to neřeším.  

Pociťujete tlak ze strany pracovníků PR? Pokud ano, jak se projevuje? 

Žádný tlak necítím. Posílají hodně tiskových zpráv a občas se ptají, jestli jsem je použil. Naprosto 

upřímně říkám, že kolikrát se mi to zatraceně hodí. Byly doby, kdy mě tiskové zprávy zajímaly je-

nom okrajově, ale dnes jsem za ně vděčný, protože nemám tolik jiných zdrojů informací. Novináři 

píšou o tom, co psali už jiní novináři. Témata se cyklují a ztrácí se kontakt s realitou, protože není 

čas. Existují ekonomičtí novináři, co píšou o bankovnictví, a v bance si byli maximálně vyzvednout 

kreditní kartu. Vůbec netuší, jak banka funguje. Stejně tak jsou lidé, co píšou o průmyslu a v životě 

nebyli v továrně. Já už jsem v nemocnici jako novinář taky nebyl strašně dlouho.  

Promítá se do vámi zpracovaných textů nějakým způsobem inzerce? Pokud ano, jak? 

Ne, na stránkách naší přílohy se inzerát objevuje jednou za uherský rok. Předpokládám, že inzerenti 

vycházejí z přesvědčení, že naše noviny píšou pro jiný typ čtenářů, než pro které je jejich inzerce. 

Ale to je jenom můj odhad. Každopádně zájem nejeví, takže to nemusím řešit.  

Čerpáte při práci i z vědeckých studií? 

Mohl bych, ale moc je nevyužívám. O světe moc často nepíšeme. Vycházíme z toho, že čtenáře zají-

má, co je dostupné v české medicíně. A že v Americe je něco lepšího? Co my s tím? Maximálně to 

někde okrajově zmíníme. Občas čerpám z odborných časopisů, jako je News Scientist, Nature nebo 

ze stránek Mayo kliniky, která vydává každý den souhrnné povídání na nějaké téma. Když už pracu-

ju s odbornými texty, používám z nich hlavně ilustrace, grafy, tabulky a vysvětlující obrázky, proto-

že hodně využíváme infografiku.  

Jsou pro vás zdrojem informací i obyčejní lidé? 

Prakticky ne. Musel bych někam jít a toho člověka potkat. Na to není čas.  

Posuzujete nějak relevanci zdrojů informací? Pokud ano, jak? 

Samozřejmě, ale je to trochu složité. Když už někoho cituju, snažím se, aby to byl obecně uznávaný 

odborník. Napoví mi třeba to, že pracuje ve fakultní nemocnici, je docentem, profesorem, předsedá  



105 

nebo působí v určité odborné společnosti. Ale i mezi těmito lidmi jsou někteří absolutně neschopní, 

u kterých bych se léčit nechtěl. Orientuju se i podle toho, jestli je dotyčný ochotný se bavit. Když 

narazíte na špičkového odborníka, který na vás nemá čas, máte prostě smůlu. Máme některé osvěd-

čené zdroje. Jedna spolupracovnice komunikuje s Národním ústavem duševního zdraví. Takže té-

mata, které se týkají této oblasti, přiděluju jí. Chyba může být všude, ale když pracuju s texty 

z vědeckých časopisů nebo s tiskovými zprávami etablovaných institucí, spoléhám se na ně. Vychá-

zím z toho, že když vyjde v Nature článek, tak ho přečetlo několik lektorů, kteří schválili publikaci. 

Já můžu posoudit, jestli je téma zajímavé pro čtenáře, ale odbornost ne.  

Jaká je ochota lidí, které oslovíte, poskytnout vám informace? 

Jak kdo. Někteří jsou dost ochotní. Rádi se vidí v novinách nebo chtějí mluvit o oboru, kterému ro-

zumí. K některým lékařům se dostaneme přes tiskový odbor. Nezbývá jim nic jiného než se s námi 

bavit, protože to dostali příkazem od vedení.  

Posíláte své výstupy k autorizaci? 

Do ciziny ne. Když je to někdo z Česka, tak ano, když je na to čas. Snažím se, protože píšu o relativně 

odborných tématech. Posílám nejen citát, ale celý text. Je dobře, když mi dotyčný článek schválí 

a řekne, že to odborně sedí a není v něm žádný nesmysl. Autorizaci slibuju jako první, ještě než 

si o ni řeknou. Nedivím se, že novinářům nedůvěřují. Co si budeme povídat o jejich kvalitách 

a schopnostech. Slibuju jim zaslání pracovní verze článku, abychom mohli dopracovat případné 

nepřesnosti. 

Jak moc vám lidé při autorizaci do textů zasahují? 

Ani moc ne. Mám pocit, že jsou taky unavení a mají své práce dost.  

Respektujete při autorizaci všechny respondentovy úpravy? 

Když mi někdo přepíše celý odstavec do nesrozumitelného jazyka, tak to samozřejmě neakceptuju. 

Já mám poslední slovo. Ale skoro se to nestává. Snažím se být co nejpečlivější.  

Jak často vyrážíte při práci do terénu? 

Já osobně minimálně. Na tiskové konferenci jsem byl naposledy před několika měsíci, protože 

se týkala nových přístrojů a už dopředu jsem věděl, že o nich chci napsat. Mí kolegové většinou taky 

nikam nechodí. Jsou to převážně ženy na mateřské dovolené a jedna důchodkyně. U důchodkyně 

vím, že lékaře poctivě obchází, ale ostatní pracují z domova po telefonu nebo e-mailu.  

Považujete přístup ke zdravotnickým informacím v ČR za dostačující? 

Pracuju se Zdravotnickou ročenkou, kterou vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky. 

Chybí mi například statistiky úmrtnosti podle nemocnic. Ty u nás moc nejsou. Ale chápu, že by 

se s nimi špatně pracovalo, protože nemocnice složité případy posílají na lepší pracoviště. Některé 

organizace jsou v poskytování informací více a některé méně aktivní. Ale vždycky by samozřejmě 

mohlo být informací víc.   

Kolik času v průměru strávíte nad jedním článkem? 

Většinou hodně, ale a nikdy přesně neodhadnu kolik. Když už mám přichystané podklady například 

z odborných časopisů a článků, tak mi tisková strana trvá třeba jeden den. Taky se mi stalo, že jsem 

stranu psal čtyři hodiny, protože to bylo o zážitcích člověka z NASA, což se píše snadno. Záleží 

na tématu. Neodborné články píšu mnohem rychleji než články o odborném tématu, které musí být 
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napsané normálně čtivě a můžou proto trvat dvakrát až třikrát tak dlouho. Pořád si něco ověřuju, 

dívám se do slovníků a lékařských textů, hledám termíny, které se používají v češtině.  

Dopustil jste se v některém článku pochybení, o kterém byste se zpětně dozvěděl? 

Mohlo se stát, že jsem něco špatně napsal nebo zkrátil, ale když mi to nikdo nenapíše, tak se to ne-

dozvím. Takže nevím, protože zpětné reakce mi chodí málokdy. Občas má někdo tendenci reagovat 

na články o změně klimatu, protože to je takové ožehavé téma.  

Působíte i jako editor. Jak to funguje u vás v redakci? 

Po schválení témat na poradě se s externisty domlouvám, jak by zhruba měly jejich články vypadat. 

Autoři potom stejně zjistí, že se jim tam všechno nevejde nebo informace vůbec neseženou. Takže 

to napíšou jinak a já si trhám zbytky vlasů, ale už s tím nic neudělám. Články, co mi posílají, 

si přečtu a zalomím je.  

Jak moc jim do textů zasahujete? 

Málokdy a spíš z češtinářského hlediska nebo text trochu jinak poskládám. Když najdu nesmysl, 

změním ho nebo opravím, ale nemám čas jim to vracet, protože mi články dost často odevzdávají na 

poslední chvíli. Skoro vždycky měním titulky, ale kvůli tomu, aby se text vešel do vymezeného pro-

storu. Naše noviny mají formát, který umožňuje strašně krátké titulky. Prakticky žádný autor se mi 

do té velikosti netrefí.   

Podle jakých pravidel titulky tvoříte? 

Mám tři pravidla, která se snažím uplatňovat. Ale splnit je všechna je někdy velmi těžké. Titulek 

se musí vejít, být pravdivý a čtenářsky zajímavý. Taky se říká, že by měl obsahovat sloveso, ale ne 

vždy je to vzhledem k délce možné. V titulku nemůže být lež, ale může se stát, že článek je o něčem, 

ale titulek o něčem okrajovějším. Protože se mi do něj nepodařilo nacpat tu podstatu. I tak ale musí 

být pravdivý a odpovídat obsahu článku, bojujeme totiž o čtenáře.  

Kam článek posíláte po napsání vy? 

Všechny texty z přílohy jdou do korektorny, kde probíhá jazyková kontrola. Mezi pátou a šestou 

hodinou večer prochází stránky hlavní editor, který posílá celé vydání novin do tiskárny. Žádné 

větší úpravy už ale nestíhá, takže mi do článků prakticky nezasahuje.  

Jaké máte vzdělání? 

Absolvoval jsem žurnalistiku na Univerzitě Karlově a potom různé stáže například na Macalester 

College nebo jsem rok na Harvardu studoval program pro novináře zaměřený na ekonomii.  

Máte za sebou nějaké vzdělávací kurzy v oblasti medicíny nebo kurzy zaměřené přímo 

na novináře referující o zdraví? 

Z medicíny nemám nic.  

Víte o tom, že by takové kurzy v České republice někdo pořádal? 

U nás o ničem nevím. V zahraničí existují různá školicí střediska, která pořádají kurzy i pro vědecké 

novináře.  

Měl byste o vzdělávání v podobě kurzu zájem? 

Kdyby za mě někdo napsal články, tak se jich ochotně zúčastním. Ale je to otázka nedostatku času 

a velkého množství práce.  
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Jaké konkrétní téma by vás v rámci kurzu zajímalo? 

Zajímalo by mě povídání o kardiovaskulárních chorobách nebo lékařská genetika.  

Vzděláváte se nějak v medicíně? 

Trochu si čtu, co se ve světe děje, ale nové znalosti získávám hlavně při psaní a editování článků. 

Žádnému systematickému studiu se nevěnuju. V začátcích jsem si pořídil publikaci Lidské tělo, 

abych si mohl najít co je co.  

Nemůže novináře, který referuje o medicíně, limitovat, když nemá žádné zdravotnické vzdě-

lání? 

Nevím, proč by vystudovaný lékař dělal novináře, když si může vydělat třikrát až čtyřikrát tolik. 

Jsou nějací novináři, kteří mají tituly RNDr. nebo Ph.D., ale moc jich není. Možná jim to v něčem 

pomáhá, možná ne. Jde spíš o to, aby novinář věci dokázal vyjádřit pro laiky a neutopil se v tom, 

že použije příliš vědecké termíny. Novinář s medicínským vzděláním si asi lépe porozumí s vědci, 

ale dá se bez něj v klidu obejít. V žurnalistice jde o zpracování informací, ne o objevení něčeho no-

vého.  

Jak se vypořádáváte s odbornými výrazy? 

Hledám si je na webu, kde navštěvuju lékařské slovníky. Ale teď si nevzpomenu na jejich názvy. 

Nepohrdnu ani Wikipedií, ale pracuju s ní opatrně. Lepší je podle mě její anglická verze, kde bývají 

i dobré odkazy. Taky volám lékařům, které mám v rodině, a ti mě případně odkážou na někoho 

dalšího. Vždycky ale zvažuju, jak moc ho chci otravovat. Nechci se ptát na každou hloupost. Co se 

týče čtenářů, primárně pracuju s češtinou a odborné výrazy se snažím překládat. 

Jak se po letech psaní o medicíně v odborných výrazech orientujete? 

V některých základních pojmech dobře. Mám problém se statistikou, které se proto raději vyhýbám. 

Jednodušším věcem jako jsou procenta, rozumím. Složitějším jako jsou statistické chyby a jejich 

výpočty už ne. Rád bych si tuhle problematiku nastudoval, ale zatím jsem se k tomu nedostal.  

Cítíte odpovědnost ke čtenářům? Pokud ano, v čem spočívá? 

Snažím se být strašně opatrný. Když se objeví informace, že je nějaký lék moc dobrý nebo moc 

špatný, tak s ní nakládám obezřetně. Rady, které do článků dávám, jsou jen ty nejzákladnější. Když 

čtenářům špatně poradím a oni se tím řídí, může je to poškodit. To je poslední, co bych chtěl. 

Vždycky píšu, aby lidé své zdravotní problémy konzultovali s lékařem. Jednoduše bych řekl, že mým 

cílem je čtenářům neublížit, nepoškodit je, nezabít je, ale poučit. Poučení spočívá v tom, že jim ra-

dím, aby nepodceňovali zdravotní problémy, ale navštívili s nimi lékaře. Když píšu o lécích, většinou 

nezmiňuju žádný konkrétní. Nepoznám, jestli je pro dotyčného lepší tenhle nebo nějaký jiný. Tyhle 

věci musí posoudit lékař.  

Řešíte při práci nějaká etická dilemata? 

Mohou to být témata, jako je například umělé oplození, interrupce, transplantace orgánů, práce 

s lidskými zárodky. Pro někoho jsou naprosto nepřijatelná. Jedna čtenářka mi kdysi dokonce napsa-

la, že si naše noviny odhlásí, protože o nich píšeme. Přistupuju k nim spíš pragmaticky, z pohledu 

medicíny. Jestliže se třeba transplantace dějí, tak jsou pro mě naprosto normální. A neřeším, jestli je 

to z hlediska etiky správně nebo ne. Nevyjadřuju, jaký na ně mám názor, ale prostě konstatuju, že 

se dějí. To, co medicína dělá, v podstatě považuju za dané a nic mi nebrání o tom informovat.  



108 

 

Jak hodnotíte úroveň žurnalistiky o zdraví v Česku? 

Nemyslím si, že je dobrá. Určitě by mohla být nesrovnatelně lepší. Novináři by ji asi dokázali dělat 

lépe, ale museli by k tomu mít jiné podmínky a prostředky. Chybí mi určitá systematičnost ve sle-

dování toho, co je podstatné a co může být podstatné do budoucna. Třeba televize ty prostředky 

má, ale u ní je zase problémem nedostatek času, kdy musí složitý vědecký problém prezentovat 

v minutové reportáži. Ani moje příloha na tom není ve srovnání s jinými médii o moc lépe. Cílíme 

na velkou část čtenářů, takže pořád píšu obecné věci. Motám se v kruhu kolem nemocí, které už 

všichni notoricky znají. Nemůžu překročit svůj stín a přinést něco nového, protože by to neupoutalo 

dost lidí. Já bych svoji přílohu ani nečetl, protože by mi nepřinesla nic, co by mě osobně zajímalo. 

Radši bych si přečetl třeba New Scientist. 

Příloha č. 4: Rozhovor se Zdenou Lackovou 

Zdena Lacková, 47 let 

Je podle vás žurnalistika o zdraví v něčem specifická? 

Myslím si, že jde o hodně citlivou oblast, ve které hraje velmi důležitou roli etika, protože zdraví je 

nejvyšší lidská hodnota. Když se lže v něčem jiném, tak to není tak choulostivé, jako když se lže 

v medicínské žurnalistice.  

Kde berete náměty na články? 

Hodně věcí ke mně přichází zvenku. Žijeme v době, kdy je společnost poměrně bohatá, takže 

si mnoho klientů platí PR služby. Řadu témat nám předestírají právě PR pracovníci, takže není třeba 

být moc investigativní. Je jich tolik, že témata spíš odmítám, než přijímám. Další inspiraci čerpám 

z jiných médií nebo z rozhovorů s lidmi. Občas přijde někdo z kolegů s tím, že by bylo potřeba něco 

napsat. Někdy se mi stane, že já sama mám nějaký problém a přijde mi, že by to mohlo zajímat hod-

ně lidí. Mám také vztahy s nakladatelstvími, která vydávají zdravotnickou a lifestylovou literaturu, 

takže když nějaké téma vyjde knižně, může mě to vést k tomu, abych ho zpracovala novinářsky. 

Sleduju i zahraniční média, i když bych jim asi měla věnovat víc času.  

Podle jakých kritérií se rozhodnete, jestli téma zpracujete? 

Rozhoduju se hlavně podle toho, co považuju za atraktivní pro cílovou skupinu, pro kterou píšu, což 

jsou momentálně ženy ve věku 40 plus. Máme společné porady s redaktory, kteří tvoří obsah webu, 

a od nich se dozvídáme, která témata se čtou nejvíc, takže i tím se můžeme trochu inspirovat. Roli 

hraje i sezónnost, to znamená, že třeba v zimě nebudu psát o parazitech. Někdy je určující i momen-

tální situace nebo nálada ve společnosti, a to jaká zdravotní témata se zrovna akcentují například 

v souvislosti s celebritami, na které čtenáři hodně letí. Nejsme luxusní magazín, ale spíš masovka.  

Jak v redakci probíhá navrhování témat? 

Celý magazín tvoříme ve třech lidech a jednou měsíčně máme s šéfredaktorkou plánovací porady, 

na kterých navrhujeme témata. Některá nám zadává sama, ostatní schvaluje a potom vytváří finální 

rozpis. Průběžně se samozřejmě situace na bojišti mění. Není to tak, že na začátku měsíce přesně 

víme, co v magazínu vyjde.  
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Jaká je úspěšnost vámi navrhovaných témat? 

Někdy se až divím, jak je velká. Pořád mám totiž před očima scénu z filmu Ďáběl nosí Pradu, kde 

na poradě neuspěje nikdo s ničím. Mám neskutečně hodnou šéfredaktorku, u které mi toho dost 

projde. Co neprojde mě poučí, abych šla příště trochu jiným směrem. Problém je spíš v tom, že 

se všechno do magazínu ani nevejde.  

Jaká témata jsou vedením preferovaná? 

Hubnutí a horoskopy, které naštěstí nepíšu. Dalším velkým tématem je jídlo. Obvykle ve smyslu, jak 

díky němu nabrat energii. Potom jsou to rady, jak se udržet fit nebo jak se dobře vyspat. Spaní hod-

ně táhne. Určitě to nejsou přímo pojednání o chorobách. Lidi spíš zajímá takové to zábavnější čtení, 

tedy jak se nemocem vyhýbat a cítit se dobře.  

S jakými zdroji nejčastěji pracujete? 

Důležité jsou pro mě osobní kontakty a schůzky s lékaři, odborníky na výživu a životní styl nebo 

s lékárníky. A taky tiskové zprávy. Tiskové zprávy jsou sice výrazným zdrojem pro moji práci, 

ale neřekla bych, že bych bez nich nepřežila a neměla co psát.  

Jakým způsobem pracujete s tiskovými zprávami? 

Dvěma způsoby. V magazínu mám dvoustranu, kam doplňuju zdravotnické statistiky nebo informa-

ce ze studií ve formě krátkých výkřiků, takže tam se spoléhám jen na tiskové zprávy. Pokud je tis-

ková zpráva základem pro delší článek, tak informace z ní vždycky prohlubuju a případně ověřuju 

u odborníka. Zdroje zpráv už znám, takže vím, odkud mi chodí relevantní informace.  

Využíváte třeba i databáze vědeckých studií? 

Moc ne. V jiných médiích, kde pronikají víc do hloubky, je asi využívají mnohem víc. Já píšu 

pro měsíčník určený pro nepříliš komplikované čtenářky, takže nepotřebuju a ani nemám kapacitu 

trávit tolik času zdrojováním. Spíš se to odnaučuju. Při psaní o nových objevech mi úplně stačí tis-

kové zprávy, které vyjdou. V serióznějších médiích jsem zdrojování věnovala hodně času, snažila 

jsem se jít co nejvíc do hloubky, ale tím pádem toho moc neuděláte.  

Pociťujete tlak ze strany pracovníků PR? Pokud ano, jak se projevuje? 

Někteří posílají tiskové zprávy, a ještě se několikrát připomínají. Ale nenazvala bych to tlakem. 

Nemají páky, kterými by mě mohli donutit napsat něco, co nechci. Štve mě, když je jejich cílem je-

nom propagovat produkt, ale nemá to žádnou myšlenku ani odborné pozadí. Když už mě něco zau-

jme, ale nemám možnost položit svoje otázky odborníkovi, který by mi vysvětlil, v  čem je ten pro-

dukt výjimečný a jedinečný, tak o tom nenapíšu.  

Promítá se do vámi zpracovaných textů nějakým způsobem inzerce? Pokud ano, jak? 

Občas se stane, že je potřeba s ohledem na jakési vyšší zájmy něco napsat, ale není to časté. Inzerce 

redaktory určitým způsobem limituje, ale máme štěstí, že jako médium vyděláváme, takže s  sebou 

nemusíme vláčet pracovnice z inzertního oddělení, které by nám říkaly, co smíme a nesmíme. Za-

dání dostávám ve chvíli, kdy se s inzerentem sepíše smlouva a její součástí je požadavek, 

že k inzerátu mám vytvořit tematicky související text. Ten potom vyjde třeba na úplně jiné stránce 

než inzerát a není to tak, že bych v něm odkazovala na konkrétní produkt. Ve zdravotnictví je navíc 

spousta věcí, které zmínit ani nemůžu, jako jsou třeba preskripční léky.  
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Posuzujete nějak relevanci zdrojů informací? Pokud ano, jak? 

Snažím se, protože jsem alergická na nerelevantní informace v medicíně. Vadí mi blbnutí lidí. Když 

vyjde nějaká rádoby úžasná alternativní informace, tak si ji ověřuju i u lékařů. Obvykle potom 

k napsání článku ani nedojde, protože zjistím, že je to pitomost. Problém je, že nerelevantní infor-

mace můžou přijít i od samotných zdravotníků. Třeba formát studie je nastavený ve prospěch kon-

krétního zdravotnického zařízení. Stalo se mi, že jsem i od renomovaného zdravotnického zařízení 

dostala nesprávné informace. Zjistila jsem to jen proto, že nemoc, které se to týkalo, máme v rodině. 

Jinak bych tak do hloubky nešla, protože bych se uověřovala k smrti.   

Může novinář vůbec s nepravdivými informacemi bojovat? 

Může používat zdravý rozum a své zkušenosti. Život člověka naučí. Pokud chce platit za seriózního 

novináře, kterému zdroj v budoucnu znovu poskytne informace, tak by měl mít varovnou kontrolku 

v hlavě. Ta se objeví, když člověk u své práce přemýšlí a sbírá zkušenosti.  

Obměňujete zdroje, nebo se stále obracíte na ty samé? 

Mám deníkářskou školu, takže jsem naučená, že se zdroje obměňují. Témat je navíc tolik, že stejně 

neustále přibírám nové lékaře, se kterými už potom znovu nekomunikuju.  

Jaká je ochota lidí, které oslovíte, poskytnout vám informace? 

Jak u koho. Setkávám se i s odmítnutím. V tomhle jsou velmi prospěšné PR agentury, které mají 

doktory zpracované firmami, pro které komunikují. Je pro mě snazší oslovit agenturu, která mi 

zprostředkuje kontakt na určitého odborníka. Pracuju v měsíčníku, kde nikam nespěcháme. Taky 

se snažím komunikovat s lékaři, kteří už mě znají, ptám se na tiskovkách a oslovuji mluvčí zdravot-

nických zařízení a oni moje dotazy předají dál. Lékaři se mnou často ani nemůžou mluvit, když 

o tom neví tiskové oddělení. Párkrát se mi v minulosti stalo, že chtěl někdo za spolupráci zaplatit.  

Požadují kromě peněz něco dalšího? 

Většinou požadují autorizaci, protože často slýchám, že mají s médii špatnou zkušenost, a záruku 

serióznosti. Když o mně pochybují, radím jim, aby se na mě poptali.  

Jak často vyrážíte při práci do terénu? 

Pohyb v terénu tvoří třetinu až polovinu mojí práce. Vyrážím na schůzky, na tiskové konference 

a občas i zkouším estetické zákroky nebo různé sebeozdravné a relaxační metody. Velkou částí je 

ale i e-mailová komunikace. Dřív se hodně telefonovalo, teď je fenomén e-mailů.  

Považujete přístup ke zdravotnickým informacím v ČR za dostačující? 

Se statistikami nepracuju, takže mi ani nevadí, že nějaké nejsou dostupné. Naštěstí se nevěnuju 

zdravotnické politice. Ale můj osobní názor je takový, že dostatek informací nemají ani samotní 

lékaři, natož novináři. Mám totiž zkušenost z tiskového oddělení nemocnice. Nikdo nic neví skuteč-

ně a pravda je často úplně někde jinde. 

Kolik času v průměru strávíte nad jedním článkem? 

To se různí. Stoprocentně autorské články zaberou hodně času, obzvlášť když jdu třeba zkoušet 

nějakou proceduru. U jednoduchých témat si můžu dovolit využít třeba dva odstavce z tiskových 

zpráv, a ty jen zjednodušit a jazykově korigovat. Pokud zpracovávám produktové tipy, zabere mi 

hodně času komunikace s jednotlivými značkami. Snažím se jich totiž sehnat co nejvíc, aby nebyl 

nikdo preferovaný a bylo to etické. Dát jazykově a logicky dohromady už nazdrojovaný dvoustrán-
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kový článek mi včera trvalo dvě hodiny. Aby byl výstup kvalitní, musí mu novinář obětovat dost 

času.   

Kam článek posíláte po napsání? 

Napsaný článek posílám šéfredaktorce, která zastává i roli editorky, a ta ho doplní nebo předělá 

podle sebe. Potom se posílá ke zlomu, kde sedí taky ona a řeší případné krácení, popisky, výkřiky 

a dodělávky. Další v pořadí, kdo text čte, je korektor. A po všech těch zásazích ho vidím zase já, 

abych se přesvědčila, že nevznikly nějaké faktické chyby. Musím si za ním stát, protože jsem pod 

ním podepsaná.  

Jak moc vám šéfredaktorka do textů zasahuje? 

I tady platí, že jak kdy. Ale je pravda, že u některých článků docela valím oči. Já držím víc serióznost 

a ona tam valí víc lifestylu a odlehčuje.  

Jsou její zásahy někdy ke škodě? 

Nemyslím si, že jsou ke škodě. Šéfredaktorka ví, co se čte a já jí naprosto věřím a respektuju ji. Vět-

šinou neupravuje obsah, ale spíš tón jazyka. Jen asi dvakrát nebo třikrát jsem za ní šla, protože 

se mi zdálo, že po předělání nejsou informace fakticky správně.  

Kdo má poslední slovo, když se neshodnete na úpravách? 

O formálních úpravách vůbec nediskutuju. Když se objeví nějaká faktická chyba, tak se o ní bavíme 

a šéfredaktorka většinou uzná, že mám pravdu.  

Podle jakých pravidel tvoříte titulky? 

Snažím se představit si je na titulní stránce. Je důležité, aby přitáhly pozornost, ale úplně se mi to 

nedaří. V tomhle ohledu jsem pořád zaseklá v době, kdy jsem pracovala v deníku, kde šlo o to sdělit 

v titulku nejdůležitější fakt. V týdeníku ani měsíčníku tohle nefunguje. Hlavní je, aby se titulek zalí-

bil masám. Občas je nutné sáhnout i trochu do bulváru. Mně to moc nejde, ale naštěstí má střevo na 

titulky moje šéfová. A často mi je mění.  

Takže jste ochotná v rámci titulku rezignovat na fakta a dát do něj něco, co zaujme, přestože 

o tom samotný článek nepojednává? 

Ale on o tom vždycky nějak pojednává. Musíte si to v mozku přehodit na ty masy. Obzvlášť těžko 

se vysvětluje lékařům a dalším odborníkům, že nemůžu v titulku použít jejich jazyk. Při autorizaci 

jim může vadit, že úplně nesouvisí s obsahem, je trochu zavádějící, obsahuje superlativy nebo kate-

gorická vyjádření. Oni většinou všechno relativizují. Na mně je jim vysvětlit, že to tak prostě musí 

být, že tak média fungují.  

Jaké máte vzdělání? 

Mám magisterský titul ze žurnalistiky na Karlově univerzitě. 

Máte za sebou nějaké vzdělávací kurzy v oblasti medicíny nebo kurzy zaměřené přímo 

na novináře referující o zdraví? 

Ne.  

Víte o tom, že by takové kurzy v České republice někdo pořádal? 

Nevím, snad jenom některé PR agentury občas pořádaly akademie pro novináře, aby zvětšily obec-

ný rozhled o určitém tématu. Na zdravotnických tiskovkách bývají rovnou i odborné přednášky, 

kde mají lékaři tak složité prezentace, že si připadám jako na univerzitě třetího věku.  
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Měla byste o vzdělávání v podobě kurzu zájem? 

Určitě by mě zajímalo, co by mi poradili. A hlavně kdo by přednášel. Kdo má takový kredit, aby 

si mohl dovolit říct, že tahle cesta je ta správná. 

Jaké konkrétní téma by vás v rámci kurzu zajímalo? 

Zajímalo by mě, jak funguje zdravotnický systém a komunikace v jiných státech. Nejsem tak jazyko-

vě edukovaná, abych sledovala zahraniční média.  

Vzděláváte se nějak v medicíně? 

Jako vzdělávání beru svojí práci, mimo ni ne.  

Nemůže novináře, který referuje o medicíně, limitovat, když nemá žádné zdravotnické vzdě-

lání? 

V odborných titulech jsou vystudovaní lékaři, kteří zase nemají novinářské vzdělání. A tomu odpo-

vídá i styl článků. Z mého pohledu je to, co čtou a píšou doktoři nudné – takže oni jsou takhle spolu 

v pořádku. Myslím si, že pro tituly pro běžné čtenáře stačí, že se to naučíte v průběhu života. Pořád 

něco čtete a necháváte si to vysvětlovat, a tím se vlastně celoživotně vzděláváte. Každá tisková kon-

ference je pro mě forma vzdělávání. Je to taková laická univerzita. Myslím, že by novináři mělo na-

prosto stačit, když sežene dobré odborníky a požádá je, aby na něj mluvili česky. 

Jak se vypořádáváte s odbornými výrazy? 

Pro čtenáře je překládám, odborné terminologii by nerozuměli. Papírové slovníky už nefrčí, takže 

hledám vysvětlení na webu. Zadám si termín do vyhledávače, pročítám výsledky a z nich dělám 

syntézu. Rozhodně pro mě není jediným zdrojem Wikipedie.  

Jak se po letech psaní o medicíně v odborných výrazech orientujete?  

U některých odborných výrazů už vím, co znamenají. Člověk do sebe při rozhovorech s lékaři část 

terminologie nasákne jako houba. Když se bavím se známými, musím občas překládat sama sebe.  

Vyznáte se ve statistice? 

Nikdy jsem ji nestudovala a naštěstí ji k práci nepotřebuju.  

Cítíte odpovědnost ke čtenářům? Pokud ano, v čem spočívá? 

Ano, rodiče mě vychovávali v tom, že se nemá lhát. Takže nelžu a omylům se snažím vyhýbat. Když 

se někdo chová nezodpovědně, ostatní si to o něm řeknou a profesně skončil. Jsem zvyklá autorizo-

vat. Nemyslím si, že mám patent na rozum. Pokud napíšu cokoli, čím si nejsem stoprocentně jistá, 

tak to posílám odborníkům. Posílám hlavně citace. Samozřejmě se můžu splést i sama za sebe, 

ale to, co vkládám někomu do úst se snažím autorizovat vždycky. Takový postup si můžu dovolit až 

teď v měsíčníku. Pracovala jsem i v deníku, kde nebyl na autorizaci prostor, protože se hrálo o čas.   

Jak moc vám odborníci do článků zasahují? 

Jak kdy. Stane se, že mi lékař předělá celý článek. Je to tím, že lékaři nejsou zvyklí mluvit 

s obyčejnými lidmi. Novinář musí informace zjednodušovat, aby jim čtenář rozuměl, ale z pohledu 

lékařů je to chyba. Ale většinou opravují jen drobnosti.  

Když autorizujete rozhovory, respektujete všechny jejich úpravy? 

Hledám zlatou střední cestu. Dotyčnému vysvětlím, že to nemůže být takhle napsané, protože to 

nikdo neučte. Čtenáře text nebude bavit a půjde od něj, takže ve výsledku nebude informovaný 

vůbec. A cílem zdravotníků přeci je zvyšovat informovanost o možných zdravotních problémech. 
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Někteří lidé jsou velmi konfliktní. Jednou se mi stalo, že odborník zjistil, že v článku cituju jeho riva-

la, a odmítal zveřejnění. Pokud je ten člověk nahraditelný, text narychlo předělávám, jeho citace 

vypustím a najdu si někoho, s kým nejsou problémy. Moudří lidé totiž tohle nedělají.  

Dopustila jste se někdy v článku pochybení, o kterém jste se zpětně dozvěděla? 

Stane se to, ale nikdy to není žádná tragédie. Pamatuju si, že jsem jednou spletla doporučenou denní 

dávku vápníku, kterou bychom měli přijmout ve stravě. Z 1000 mg jsem udělala 1000 g. Jeden čte-

nář na to reagoval otázkou, jestli si má pro vápník jezdit do dolu s kolečkem. Takže to bylo spíš 

úsměvné.  

Řešíte při práci nějaká etická dilemata? 

Etické problémy se vynořují hlavně v oblasti alternativní medicíny. Vadí mi, když píšeme věci, které 

nejsou vědecky podložené. Nebo když alternativci tvrdí něco, co je podle vědy přesně naopak. Já 

osobně to nepíšu. Když něco takového v magazínu vyjde, tak se chodím rozčilovat k šéfové, ale nic 

s tím neudělám. Nejsem zodpovědná za své kolegy. V alternativě je každou chvíli nějaká zhovadi-

lost. Já sama jsem velmi nealternativní. Konflikt vědy a přírodní medicíny je docela velký. Skoro 

každý už sice ví, že odcházet od lékaře, když je nemocný, je blbost, ale specifickou oblast tvoří výži-

va. Ve výživě existuje spoustu špatných a neetických tvrzení. Třeba, že ghí snižuje cholesterol, nebo 

že kokosový tuk je zdravý a jeho konzumace léčí. Další kapitolou je nabídka alternativních metod – 

diagnostika z kapky krve, odkyselování nebo jarní detoxikace, což jsou podle mě blbosti. Vždycky 

píšu, jak je to správně, tedy že odkyselování nefunguje. Ale taky jsem se dozvěděla, že čtenářky 

chtějí být klamány. V těchto oblastech etika nemá moc místo, a ještě dlouho mít nebude, protože 

nejde o život. Ale mně jde trochu o osvětu. Chystám například velký materiál o zlodějských testech 

a domácích přístrojích.  

Příloha č. 5: Rozhovor s Michaelou Koubovou 

Michaela Koubová, 33 let 

Je podle vás žurnalistika o zdraví v něčem specifická? 

Nevidím zásadní rozdíl mezi psaním o medicíně a ostatními druhy žurnalistiky. Trochu specifikum 

je, že novinář musí překládat některé věci do lidského jazyka a vysvětlovat je tak, abych to chápali 

běžní čtenáři. Ale třeba v ekonomii je tohle asi taky.  

Kde berete náměty na články? 

Pochopitelně jsou to aktuální záležitosti související se zdravotnickou politikou. To znamená zákony 

a od toho se odvíjející otázky, které s nimi souvisí, a diskutuje se o nich ve sněmovně. Na zajímavá 

témata člověk narazí i na tiskovkách. A sleduju i zahraniční média.   

Podle jakých kritérií se rozhodnete, jestli téma zpracujete? 

Důležitým faktorem je pro nás, co zajímá čtenáře. Naší cílovkou jsou hlavně managementy ve zdra-

votnictví – nemocnice a další ústavy. Máme velké publikum sestřiček, takže se snažíme věnovat 

tomu, co se jich týká, třeba personální krizi. Tím, že se zaměřujeme na specifickou skupinu, máme 

představu, co ji zajímá. Dá se to dost dobře odvodit. Roli hraje taky čtenost. Témata, která mají 

na webu ohlas, se snažíme dál rozvíjet z jiných úhlů pohledu. Primární pro nás nejsou ani tak zdra-

votní, jako spíš zdravotnická témata.  
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Co zajímá vaše čtenáře? 

Hodně čtené bývají právě záležitosti týkající se sester, potom platy ve zdravotnictví, případně aktu-

ální zákony. Jsme vyhlášené médium pro skupinu odpíračů očkování a podobných bludařů. Ti nás 

nemají rádi. Takže jakmile napíšeme něco o očkování, má to strašně vysokou čtenost, protože si to 

všichni posílají, aby na nás potom mohli plivat, jací jsme sedmilháři. Máme slušnou čtenářskou zá-

kladnu a občas se ji snažíme navyšovat atraktivním tématem, které si přečte i laik nepracující 

ve zdravotnictví, jako je třeba očkování, které si může přečíst každá matka.  

Jak v redakci probíhá navrhování témat? 

Jednou týdně máme poradu, na které se sejdeme v restauraci, protože nemáme žádnou redakci. 

Nastálo jsme v deníku jen dva. Šéfredaktor a já jako jeho zástupce. Příspěvky posílají taky dva ex-

ternisté. Na poradě se podíváme, co se příští týden koná za tiskovky a rozdělíme si práci. Hodně se 

přizpůsobujeme právě tiskovkám, protože je to zdroj, ze kterého jde rychle udělat článek. Na dny, 

kdy není žádná zajímavá tiskovka, zařazujeme témata, která nám přijdou čtenářsky zajímavá, nebo 

třeba rozhovory.  

Dostáváte z vedení i konkrétní zadání článku? 

Z 99 % si je vybírám a plánuju sama.   

S jakými zdroji nejčastěji pracujete? 

Důležitým zdrojem jsou pro mě tiskové konference. Často obvolávám nebo mailuju s lékaři a další-

mi odborníky. Pracuju i s legislativními materiály, jako jsou vyhlášky, zákony atd. Komunikuju 

s Výborem pro zdravotnictví. Vyhledávám si odborné studie, protože většinou o víkendu u nás vy-

cházejí jejich překlady. Sleduju taky velká zahraniční média – The Guardian, The Independent, The 

New York Times nebo CNN. Když píšeme o nějaké situaci, tak si projedu, co o tom napsala všechna 

média, ke kterým se dostanu, a snažím se vytvořit si ucelený obrázek.  

Čerpáte i z tiskových zpráv? 

Ano, ale velmi málo, není to pro mě hlavní zdroj.  

Jakým způsobem pracujete s tiskovými zprávami? 

Výjimečně uveřejňujeme celé tiskové zprávy s uvedením zdroje. Když mě něco ve zprávě zaujme, 

tak se ji obvykle snažím nějak rozvinout. Zavolám tomu, kdo ji poslal, poptám se na dalších místech 

a rozpracuju ji.  

Pociťujete tlak ze strany pracovníků PR? Pokud ano, jak se projevuje? 

Tlak určitě ne. Volají, to je jasné, protože potřebují vědět, jestli přijdeme na tiskovku. Ne vždycky 

se to úplně hodí, ale určitě bych to neoznačila za tlak. 

Promítá se do vámi zpracovaných textů nějakým způsobem inzerce? Pokud ano, jak? 

Samozřejmě se snažíme určité lidi vyloženě nenaštvat, ale inzerce nás určitě nelimituje. Děláme 

kulaté stoly ve spolupráci s firmami a u takových článků je vždycky uvedeno, kdo je spolupořadate-

lem. V centrální redakci Deníku, kde jsem pracovala dřív, se stávalo, že pod jménem redaktora vy-

cházely PR texty. Byly s tím problémy, protože šlo o špatně vyzdrojované věci a lidé byli potom 

naštvaní. Ve Zdravotnickém deníku se naštěstí nic takového neděje. 

V čem dalším se podle vašich zkušeností liší práce pro Zdravotnický deník a Deník? 

V Deníku musí člověk psát všechno. Přijdete do práce a když tam není redaktor na ekonomiku, tak 
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musíte napsat otvírák na ekonomickou stránku. Nemůžete se tématům věnovat do hloubky, protože 

na to není čas ani prostor. Všechno je plytké, a nakonec to sklouzne k tomu, že člověk přepisuje 

tiskové zprávy, maximálně zavolá jednomu člověku, a to je všechno. Na svojí současnou práci ne-

dám dopustit. Můžu se věcem věnovat do hloubky a nejsem tlačená inzercí k tomu, abych psala věci, 

se kterými nesouhlasím. 

Jsou pro vás zdrojem informací i obyčejní lidé? 

Ve zdravotnickém deníku minimálně, nejčastěji v souvislosti s nějakou soudní kauzou. Zajímá mě, 

jaké mají jednotlivé strany argumenty apod. Konkrétní zkušenost je zajímavá taky v souvislosti se 

systémovými věci. Jak si pacienta přeposílají doktoři, jak putuje po systému a jak se v něm ztrácí. 

V centrální redakci Deníku, kde jsem pracovala dřív, jsem s obyčejnými lidmi musela pracovat 

mnohem častěji.   

Využíváte servis ČTK? 

Ano, máme jasné schéma. Jeden až dva články denně jsou naše a dva z ČTK.   

Posuzujete nějak relevanci zdrojů informací? Pokud ano, jak? 

Jako médium, které se prezentuje jako bojovník proti bludům, si samozřejmě dáváme pozor, aby-

chom necitovali někoho, kdo říká potvrzené bludy. U vědeckých článků záleží na tom, ve kterém 

médiu vyjde. Většinou překládám články z Lancetu nebo Nature, což jsou důvěryhodné časopisy.  

Obměňujete zdroje, nebo se stále obracíte na ty samé? 

Občas ano, ale stabilně komunikujeme s lidmi, se kterými sdílíme podobný pohled na zdravotnictví. 

Lékaře k určitému tématu vybírám ze svého adresáře kontaktů. Když zrovna nikoho nemám já, tak 

šéf určitě. Je fajn, když se objeví neotřelá tvář a rozhodně se tomu nebráníme.  

Jaká je ochota lidí, které oslovíte, poskytnout vám informace? 

Většinou to nebývá problém. Setkala jsem jsme se i s odmítnutím, ale málo. Čím delší má Zdravot-

nický deník historii, tím ochotnější jsou odborníci s námi komunikovat. Vždycky někoho najdeme.  

Posíláte své výstupy k autorizaci? 

Články neposílám, ale delší rozhovory ano. Kdybych měla každý den posílat každý článek 

k autorizaci, tak by nic nevyšlo. Někteří doktoři mají navíc tendenci všechno rozvrtat a nenechat 

jednu větu na pokoji, a to i v případě, že to přepíšu přesně tak, jak to řekli.  

Nevzniká potom u zdravotních témat větší riziko faktického pochybení? 

Vyjádření většinou přepisuju z toho, co mám nahrané na diktafon, takže se nebojím.  

Dopustila jste se někdy v článku pochybení, o kterém jste se zpětně dozvěděla? 

Stalo se mi, že jsem na diktafonu přes šum neslyšela jedno slovo. A místo kladného tvaru jsem vy-

tvořila zápor. Dotyčný se ozval, omluvila jsem se a hned chybu opravila. To se výjimečně stát může.  

Když autorizujete rozhovory, respektujete všechny respondentovy úpravy? 

Jistě, od toho autorizace je. Nejsem omezená rozsahem, takže nevadí, když text rozšíří. Někdo ho 

úplně rozvrtá, někdo maximálně doplní zapomenutou čárku.  

Jak často vyrážíte při práci do terénu? 

Třikrát až čtyřikrát týdně vyrážím ven. Dost času trávím v Poslanecké sněmovně. A s odborníky se 

potkávám při větších rozhovorech, ale ostatní věci řeším přes e-mail nebo po telefonu.  
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Považujete přístup ke zdravotnickým informacím v ČR za dostačující? 

Data obecně jsou u nás trochu problém a člověk se musí někdy hodně snažit a musí vědět, komu 

o ně říct. Pořád třeba nevíme, kolik máme v Česku zdravotníků. Nebo je všeobecně známé, že máme 

kvalitní data v onkologii, ale v jiných oblastech ne. Nevíme, kolik lidí trpí cukrovkou. Když se ze-

ptám, dostanu odpověď dvacet tisíc plus minus pět nebo šest tisíc.  

Kolik času v průměru strávíte nad jedním článkem? 

Je to hrozně individuální. Jsou články, které mám hotové za tři hodiny, ale jsou i ty, nad kterými 

strávím třeba 16 hodin. Nejsložitější jsou texty ze zahraničních konferencí, protože záznam 

z diktafonu musím překládat. Některá témata zase vyžadují dohledání mnoha materiálů, například 

ty s přesahem do ekonomiky a řízení.  

Jak často vyrážíte na zahraniční konference? 

Spíš výjimečně, jednou dvakrát do roka. Jezdím tam, kam mi zaplatí cestu. Jsme malá redakce, takže 

nemáme velké finanční prostředky. Loni jsem byla na Lisbon Addictions, což byla velká konference 

o závislostech a s pacientskými organizacemi v Bruselu.  

Kam článek posíláte po napsání? 

Čte ho po mně šéfredaktor a já zase po šéfredaktorovi. Nemáme žádné editory ani korektory.  

Jak moc vám do textu zasahuje? 

Asi jednou za půl roku změní jednu větu. Zasahuje do nich naprosto minimálně.  

Podle jakých pravidel tvoříte titulky? 

Žádnými pravidly se neřídím, jen nesmí zabrat víc než tři řádky. Snažím se prostřednictvím titulku 

zaujmout a říct o čem článek je a navnadit ke čtení.  

Jaké máte vzdělání? 

Vystudovala jsem kulturologii na filozofické fakultě a regionalistiku na husitské teologické.  

Máte za sebou nějaké vzdělávací kurzy v oblasti medicíny nebo kurzy zaměřené přímo 

na novináře referující o zdraví? 

Nemám.  

Víte o tom, že by takové kurzy v České republice někdo pořádal? 

Nevím.  

Měla byste o vzdělávání v podobě kurzu zájem? 

Spíš než kurzu, bych se ráda zúčastnila tiskovky nebo semináře, kde by mě seznámili třeba se statis-

tikou. Ale moje účast by záležela na tom, kdo by to pořádal a jaká by byla přesná náplň.  

Vzděláváte se nějak v medicíně? 

Sem tam si koupím nějakou knihu, ale informace spíš čerpám při práci. Převážnou většinu témat 

navíc tvoří systémové věci, takže ani nemusím rozumět tomu, jak funguje lidské tělo. Píšu spíš 

o tom, jak vypadá péče o pacienta ze systémového hlediska. To znamená, jak dlouho čekáte s roz-

troušenou sklerózou na biologickou léčbu, jaké jsou dostupné služby pro pacienty apod. Informace 

o nových lécích zveřejňujeme spíš prostřednictvím překladů studií. 

Nemůže novináře, který referuje o medicíně, limitovat, když nemá žádné zdravotnické vzdě-

lání? 

Určitě se bez něj obejde. Určitě by bylo přínosné mít větší vhled třeba do sesterské práce. Ale slušný 
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přehled o tom, co všechno sestry dělají, se dá získat i po přečtení diskuzních fór, kam píšou. 

Pro novináře je nejdůležitější schopnost podat informace srozumitelnou formou a vyvarovat se 

bludům, polopravdám a zavádějícím tvrzení.  

Je to bez medicínského vzdělání možné? 

Od toho fungují odborné společnosti, které by měly ke všemu zaujmout nějaké stanovisko. Novinář 

musí pečlivě vybírat odborníky a těm důvěřovat, nic jiného dělat ani nemůže. Informace předávám 

podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak jak jsem je dostala. Samozřejmě mohou být v medicí-

ně informace, které se za deset let ukážou jako nepravdivé. Medicínské vzdělání navíc nic nezaruču-

je. I mezi zdravotníky jsou lidé, kteří šíří bludy. Ale jestliže víme, že očkování pomohlo zachránit 

miliony životů a někdo tvrdí, že jsou v něm pesticidy, tak co se s tím dá dělat? Snažím se vyhledávat 

relevantní zdroje. Využívám stránky renomovaných ústavů a dalších institucí, u nichž nepředpoklá-

dám, že by zveřejňovaly bludy.  

Jak se vypořádáváte s odbornými výrazy? 

Dohledám si je a přeložím je do češtiny. Všechny články píšu tak, aby je pochopil i laik, tedy člověk 

s nelékařským vzděláním. Ne každý člověk z managementu nemocnice je lékař. Třeba v Medical 

Tribune hodně dbají na odbornou terminologii, my ne.  

Jak se po letech psaní o medicíně v odborných výrazech orientujete?  

Není zase takový problém zorientovat se v terminologii. Spíš je celoživotním úkolem se do té pro-

blematiky ponořit a skutečně jí porozumět.  

Cítíte odpovědnost ke čtenářům? Pokud ano, v čem spočívá? 

Samozřejmě. Co kdybych napsala nějakou blbost a lidé by se kvůli tomu třeba nenechali očkovat? 

Dělám všechno proto, abych čtenářům podávala co nejobjektivnější a nesprávnější informace.  

Řešíte při práci nějaká etická dilemata? 

Občas řeším, jestli něco napsat nebo nenapsat, třeba citlivé záležitosti, které se týkají konkrétních 

osob. Vždycky to s nimi konzultuju. Zrovna teď se rozhoduju, jestli napsat o pacientce 

s metastazujícím karcinomem, která má špatnou zkušenost s posudkovými lékaři. Ona sama chce, 

abychom o jejím případu napsali. Poskytla nám veškerou dokumentaci a korespondenci. Pořád 

váháme, jestli ten příběh zpracovat a co zveřejnit. Dala nám do rukou citlivý materiál 

s podrobnostmi o svém zdravotním stavu. 

Jak hodnotíte úroveň žurnalistiky o zdraví v Česku? 

Existují média, která jsou seriózní a informují na úrovni, ale bohužel i ta, která zkreslují, vytrhávají 

z kontextu a zamlčují. Dalším nešvarem jsou taky titulky neodpovídající obsahu. Někdy je evidentní 

příčina v autorovi, protože se to s ním táhne, jak putuje po různých redakcích. Kolikrát se ani nemu-

sím dívat na jméno a je mi jasné, kdo text napsal. Roli hraje i fungování redakce. S tím mám osobní 

zkušenost. Těžko se dělá kvalitní žurnalistika, když nemáte čas, nesmíte nikam chodit, a ještě vám 

do práce kecá inzerce. Někdy je problémem i přílišná vyrovnanost, kdy se ve velkém rozsahu pre-

zentují názory typu, že očkování škodí.  
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Příloha č. 6: Rozhovor s Terezií Jiráskovou 

Terezie Jirásková, nepřeje si uvádět věk 

Je podle vás žurnalistika o zdraví v něčem specifická? 

Specifická je samotnou podstatou, tedy tím, že se týká medicíny. Ale neřekla bych, že jde o jiný typ 

žurnalistiky, než se kterým jsem měla možnost se setkat v minulosti.  

Kde berete náměty na příspěvky a pořady? 

Čerpám je z vědeckých článků, ze studií, z kontaktů s odborníky. Zajímavým zdrojem je pro mě 

popularizačně-vědecký časopis Scientific American. Něco vyplyne i z rozhovorů s lékaři, protože po 

dotočení příspěvku na určité téma mi navrhují, o čem zajímavém bych mohla v budoucnu ještě 

točit. Minimálně čerpám z tiskových zpráv, jen občas mě v nich něco inspiruje.   

Podle jakých kritérií se rozhodnete, jestli téma zpracujete? 

Vybírám je podle toho, co mi připadá důležité ve společnosti. Moje kritéria jsou společenská rele-

vance, aktuálnost a obsahová závažnost.  

Jak v redakci probíhá navrhování témat? 

Z 99 % si je vymýšlím sama. Tak jak je navrhnu vedení, tak jsou většinou i přijata. Dvakrát týdně 

máme v redakci poradu, kde řešíme všechny technikálie včetně témat.  

Jaká témata jsou vedením preferovaná? 

Co navrhnu, zpracovávám, takže žádné preference nepozoruju. 

Jaká témata tedy preferujete vy sama? 

Hodně často pokrývám oblast psychiatrie, psychologie a klinické psychologie. 

Pociťujete tlak ze strany pracovníků PR? Pokud ano, jak se projevuje? 

Chodí mi hodně tiskových zpráv, ale necítím se nijak pod tlakem. Není mojí povinností na ně reago-

vat.  

Promítá se do vámi zpracovaných příspěvků nějakým způsobem inzerce? Pokud ano, jak? 

Obsah, který vytvářím, je naprosto oddělený od inzerce. S inzertním oddělením vůbec nepřijdu 

do kontaktu.  

S jakými zdroji nejčastěji pracujete? 

Hlavním zdrojem jsou pro mě konkrétní lidé – odborníci. Když třeba dělám příspěvek o vlivu nena-

sycených mastných kyselin na zdraví, tak oslovím vedoucí nutriční terapeutku z Thomayerovy ne-

mocnice, a ještě někoho dalšího a natočím s nimi rozhovor. Někdy sahám i po výzkumných zprá-

vách. 

Čerpáte i z tiskových zpráv? 

Občas ano, ale minimálně. V rámci rozhlasu funguje jejich úložiště, kam mám přístup a občas se 

do něj podívám. Sekce zpravodajství tyto informační systémy využívá mnohem intenzivněji, je to 

dobré pro aktuální informace. Já pracuju v tvůrčí skupině Publicistiky.  

Jakým způsobem pracujete s tiskovými zprávami, když se je rozhodnete využít? 

Když narazím na něco zajímavého, to si to samozřejmě přečtu. Pokud se to týká záležitosti, která je 

vázaná na konkrétní osoby, které figurují v tiskové zprávě, tak je oslovím. Když je to věc, která se 

nemusí vázat přímo ke konkrétnímu člověku, ale třeba k pracovišti, tak si můžu vybrat člověka, 

na kterého mám třeba dobré reference.  
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Navštěvujete tiskové konference? 

Ne, není to potřeba. Mám jiné zdroje informací. Nevytvářím příspěvky na základě tiskových konfe-

rencí, nejsem ten typ redaktorky. Na to jsou jiní kolegové. Nikdy jsem nepracovala přímo ve zpra-

vodajství, takže nebylo potřeba je tolik navštěvovat.  

Využíváte servis ČTK? 

Eviduju ho. Pročítám, co tam je a něco mě může inspirovat k natočení příspěvku.  

Jsou pro vás zdrojem i obyčejní lidé? 

Ano, ráda pracuju s klienty a pacienty systému. Část mojí práce je na tom založená. Stabilizovaný 

schizofrenik, který je schopný povídat o své nemoci, je zdrojem cenných informací. Většinou je shá-

ním přes ošetřující lékaře. Ptám se jich, jestli nevědí o někom, kdy by byl schopný se mnou mluvit. 

Většinou jde o takzvané peery, tedy lidi se zkušeností třeba s duševní nemocí, kteří jsou stabilizo-

vaní a chtějí pomoci druhým lidem s podobným osudem a začlenit se do práce.  

Posuzujete nějak relevanci zdrojů informací? Pokud ano, jak? 

Když se podívám na článek nebo odkaz, v první řadě mě zajímá, odkud pochází. Na relevanci pro mě 

neznámých časopisů se poptávám odborníků. Kvalitní práce publikují například časopisy Nature 

nebo Scientific American, což jsou časopisy s impakt faktorem. Konkrétní osoby oslovuju podle 

toho, co o nich vím z předchozích zkušeností. U zahraničního respondenta se dívám, kde přednášel, 

jakou školu vystudoval, na jaké univerzitě působí a jakou profesní dráhu má za sebou.  

Obměňujete zdroje, nebo se stále obracíte na ty samé? 

Dost často pracuju tak, že když chci natočit nějaké téma, podívám se do telefonu a najdu kontakt. Už 

jsem v oboru řadu let, takže ty kontakty mám. Ale snažím se i hledat nové lidi, hlavně na základě 

doporučení od jiných důvěryhodných zdrojů. Zavolám jim a požádám třeba o kontakt na odborníka 

na diabetes, abych pořád netočila jen s profesorem Andělem. U důvěryhodných lidí je malá pravdě-

podobnost, že by mi doporučili někoho nedůvěryhodného, ale samozřejmě si je potom ještě dál 

prověřuju.  

Jaká je ochota lidí, které oslovíte, poskytnout vám informace? 

Respondenty si pečlivě vybírám a převažují pozitivní zkušenosti.  

Posíláte své výstupy k autorizaci? 

Ne, v rozhlase se neautorizuje, časově bychom to nezvládli.  

Nevzniká potom u zdravotních témat větší riziko faktického pochybení? 

Může se to stát, ale dávám si pozor, aby se mi to nestávalo. Tvorba příspěvků je navíc jen malá část 

mé agendy. Spíš jsem vždycky byla moderátorka, která vedla diskuze a natáčela příspěvky s vědci.  

Jak probíhá tvorba jednotlivých příspěvků? 

Trochu se liší příspěvek od pořadu. V současné době dělám ve spolupráci s psychiatrem Cyrilem 

Höschlem pořad Leonardo Plus, dříve Cestopis mysli. Popularizujeme v něm duševní zdraví, psy-

chiatrii, psychologii a neurovědy. Postupuju tak, že si vymyslíme téma a domluvíme se s jakými 

lidmi natočíme takzvané koreferáty. To znamená, že za těmi lidmi někam dojedu a promluvím si 

s nimi o tom tématu. Potom přijde profesor Cyril Höschl do studia a na základě scénáře, který vy-

tvořím, si povídáme. A to povídání prokládáme natočenými příspěvky. Profesor vysvětluje a dává 

do kontextu, o čem mluví jednotliví odborníci. Na závěr pořad sestříhám a uložím do redakčního 
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systému. Práce na příspěvcích je obdobná. Najdu téma, ohlásím ho vedení, potom natočím rozhovo-

ry s alespoň dvěma respondenty. Příspěvek sestavím z mého průvodního slova a ze zvukových zá-

znamů respondentů a nahraju ho do redakčního systému.  

Jak často vyrážíte při práci do terénu? 

Je to padesát na padesát. Hodně respondentů za mnou chodí do studia.  

Kolik času v průměru strávíte nad jedním příspěvkem či pořadem? 

Těžko říct. Nad padesátiminutovým pořadem třeba čtyři dny. Když mám dva respondenty, tak jeden 

den jedu za jedním, druhý den za druhým. Třetí den píšu scénář, čtvrtý den stříhám. Příspěvek mi 

trvá asi tři dny, ale zvládla bych to i za kratší dobu. Na rozdíl od lidí ve zpravodajství ale nemusím.  

Považujete přístup ke zdravotnickým informacím v ČR za dostačující? 

Když potřebuju nějakou informaci, tak většinou nemám problém ji získat. Mám mnoho kontaktů. 

Ale s vládními zdroji moc nepracuju. 

Poslouchá pořady a příspěvky před vysíláním editor? 

Všechno jde přes editora vysílání, který si je poslechne a případně upozorní na nějaké temné místo, 

jako je dlouhá pauza nebo jiný zvukový problém. 

Jak moc vám do nich zasahuje? 

Mně se to nestává, ale ostatním kolegům někdy ano. Ze strany editorů je velký tlak na zjednodušo-

vání.  

Dopustila jste se někdy pochybení či zkreslení informací? 

Nikdo na to neupozornil, takže o ničem nevím.  

Přispíváte i na web rozhlasu? 

V současné době na web nepřispívám. V minulosti to bylo určitou dobu tak, že z pořadu, který se 

odvysílal, jsem vytvořila i článek. Teď je na to v rozhlase speciální centrum, kde se práce dělí mezi 

víc lidí. Po odvysílání mého pořadu nebo příspěvku z něj vytvoří článek na web, ale na to už nemám 

vliv.  

Nehrozí riziko, že vznikne chyba, když článek zpracovává někdo jiný než vy? 

Se samotným přepisem problémy nebývají, protože webeditor si prostě pořad nebo příspěvek po-

slechne a přepíše ho. Problémy bývají s titulky, tam se někdy přeme. Pamatuju si situace, kdy jsem 

se s kolegy hodně dohadovala, protože se mi titulek zdál zavádějící. Šlo jim o to, aby se na článek 

hodně klikalo. Potom nemám ráda takové ty nálepky typu schizofrenik zase něco udělal. Pro tyto 

lidi by se neměly používat výrazy jako schizofrenik a bulimik, ale nemocný nebo člověk se zkuše-

nostmi se schizofrenií.  

Kdo má poslední slovo, když se neshodnete na podobě titulku? 

Z podstaty výkonu profese jsem neměla poslední slovo, ale vždycky jsem dost intenzivně vyjedná-

vala, takže jsme většinou došli ke kompromisu. Ale za finální podobu a obsah článku zodpovídá 

redakce webu.  

Jaké máte vzdělání? 

Na Divadelní fakultě Akademie múzických umění jsem vystudovala obor Divadelní a rozhlasové 

umění. Mám akreditovaný žurnalistický kurz, pod Českou lékařskou komorou jsem si udělala kurz 

psychosomatiky a mám i další podobné kurzy. V současné době jsem doktorandkou na 1. lékařské 
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fakultě Univerzity Karlovy na katedře psychologie.  

Nemůže novináře, který referuje o medicíně, limitovat, když nemá žádné zdravotnické vzdě-

lání? 

Vzdělání je bezpochyby dobré, i když nevím, jestli je pro novináře nutné mít zrovna medicínu. 

Ale určitě je rozdíl mezi novináři, kteří nějaké odborné zázemí mají, a těmi, kteří ho nemají.  

Víte o tom, že by v České republice někdo pořádal vzdělávací kurzy zaměřené na novináře 

referující o zdraví? 

Nevím, ale nijak jsem po nich nepátrala.  

Měla byste o vzdělávání v podobě kurzu zájem? 

V současné době bych měla spíš zájem na něm přednášet.  

Je nějaké téma, ve kterém by si podle vás čeští novináři referující o zdraví měli doplnit vzdě-

lání? 

Dokážu si představit, že bych méně zkušeným kolegům povídala o tom, jak pracovat s tématem, jak 

zdrojovat a jakým zjednodušením se vyvarovat. Zdůraznila bych jim důležitost etického rozměru 

ve smyslu úcty k lidem, kterých se to téma týká. Tedy, že je nutné si dát pozor na to, jak člověk mlu-

ví o nemocných lidech.  

Vzděláváte se v medicíně, kromě kurzů, které jste vyjmenovala, ještě jinak? 

Prvních deset let, kdy jsem se začala zabývat medicínskou žurnalistikou, jsem nedělala nic jiného, 

než že jsem se v této oblasti vzdělávala. Ať už tvorbou pořadů, kontaktováním odborníků nebo na-

vštěvováním různých přednášek. Nakupuju si hodně knížek a mám za sebou i stáže v zahraničí, 

třeba v BBC nebo v Berlíně.  

Jak se vypořádáváte s odbornými výrazy? 

Je velký tlak na opakování známých věcí a zjednodušování. Většinou je přeformuluju, aby byly 

pro posluchače pochopitelné.  

Jak se po letech informování o medicíně v odborných výrazech orientujete?  

Většinu ovládám a neznámé věci dohledávám na internetu v různých zdrojích. Od Wikipedie 

po lékařský slovník.  

Vyznáte se ve statistice? 

Ke své práci ji moc nepotřebuju, ale v rámci postgraduálního studia z ní mám zkoušku, takže ano.  

Cítíte odpovědnost ke čtenářům? Pokud ano, v čem spočívá? 

Dávám si pozor, abych se o určitých věcech vyjadřovala neutrálně a abych vždycky zachytila svo-

bodnou volbu, kterou má posluchač mít. Zmíním, že se objevil nový lék, ale se všemi konotacemi, 

které se k tomu vážou. Nejnebezpečnější jsou jednoznačné titulky a prohlášení typu „Našli jsme lék 

na Alzheimerovu chorobu“ a potom se v článku dozvíte, že se na něm sice pracuje, ale ještě nebylo 

nic nalezeno. Na to jsem opatrná.  

Řešíte při práci nějaká etická dilemata? 

Dbám na to, aby byla zachovaná diskrétnost práva lidí, kteří se uvolili se mnou mluvit o svém zdra-

votním stavu. Ptám se jich, jestli chtějí být jmenovaní, nebo ne. Věci zasazuju do kontextu a snažím 

se pravdivě referovat o novinkách s potenciálním dopadem na spoustu lidí.  
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Jak hodnotíte úroveň žurnalistiky o zdraví v Česku? 

Je těžké to nějak hodnotit. Ne vždy se v médiích objevují kvalitní příspěvky. Někdy je to tím, že je-

jich autor ještě potřebuje zrát a spoustu věcí se dozvědět, což je v pořádku. Ale taky to může být 

tím, že požadavky médií jsou nekompatibilní s časem, který je potřeba k nastudování odborného 

tématu. Potom dochází k tomu, že příspěvky a články jsou povrchnější. V zásadě bych se ale neod-

vážila nikoho moc kritizovat, protože je to hodně těžká práce náročná na mentální schopnosti. Čím 

déle to člověk dělá, tím lépe se v tématu orientuje.  

Příloha č. 7: Rozhovor s Adélou Čabanovou 

Adéla Čabanová, 36 let 

Je podle vás žurnalistika o zdraví v něčem specifická? 

Je specifická v komunikaci s odborníky, občas je to s nimi hodně náročné. Na jednu stranu by mnozí 

z nich hrozně chtěli popularizovat určité poznatky, protože se diví tomu, co všechno lidé nevědí 

nebo jak špatný je převažující životní styl. Na druhou stranu je pro ně ale těžké vystoupit ze svého 

silně odborného prostředí a akceptovat zjednodušení ve prospěch srozumitelnosti. Jako novinářka 

zaměřená na zdravotnictví mluvím s lidmi, kteří jsou děsně chytří a ve svém oboru dobří, ale občas 

je to až tak, že se vzdalují lidem, pro které píšu.  

Kde berete náměty na články? 

Někdy je pro mě inspirací konkrétní člověk. Když narazím na zajímavého odborníka, tak teprve 

potom hledám konkrétní téma, které s ním rozeberu. Při hledání témat mi pomáhají taky tiskové 

konference pořádané třeba Českou lékařskou komorou, První lékařskou fakultou Univerzit Karlovy 

nebo Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně. Některé nápady nasbírám mimoděk 

od lidí, se kterými se bavím. Nedávno jsem například mluvila s majitelem očních klinik o jeho byz-

nysu a on se rozpovídal o novinkách v očním lékařství. Přišlo mi to zajímavé, takže o tom napíšu. 

Sleduju i zahraniční zdroje sekci Health na BBC nebo The New York Times.  

Podle jakých kritérií se rozhodnete, jestli téma zpracujete? 

Hlavní je zájem čtenáře. Rozhoduju se na základě jakési domněnky o poptávce na straně čtenáře. 

Čím dál větší důležitost se v redakci přikládá i tomu, jestli je zpráva něčím exkluzivní a unikátní. 

Kdokoli přijde s informací jako první, má potom v novinách větší prostor, než když se o tom tématu 

píše už dva dny nebo to zaznělo na tiskovce. Sice píšeme i zprávy z tiskovek, ale snažíme se to dělat 

jinak, abychom se odlišili. Jinak by stačilo překlápět servis ČTK. Třeba tiskovku o budoucnosti gene-

tiky jsme zpracovali formou podrobného rozhovoru s jedním z účastníků. Nechtěli jsme mít stejný 

materiál jako ostatní média. O tom, jestli nějaké téma napíšu, rozhoduje i to, jestli jsem toho schop-

ná a jestli je pro mě srozumitelné. A ke spoustě věcí se mi nepodaří sehnat důvěryhodný zdroj.  

Co zajímá vaše čtenáře? 

Pracuju pro ekonomický deník a z toho vyplývá i typ čtenářů. Myslíme si, že nás čtou hlavně eko-

nomicky aktivní lidé v Praze a mezi nimi spíš kancelářské než manuální profese. Cílíme na byz-

nysmeny v tom nejširším smyslu slova, na osoby, které zajímá byznys a které se živí obchodováním.  

Podle čeho posuzujete, co je v oblasti zdraví zajímá? 

Sledujeme čtenost na webu, ale není to jediné kritérium. Snažíme se představit si čtenáře a myslíme 
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si, že je zajímá, jak si uchovat zdraví. Jsou to třeba čtyřicetiletí manažeři, kteří chodí běhat, aby ne-

měli za pět let infarkt, protože mají náročné povolání a stres.  

Jak v redakci probíhá navrhování témat? 

Od pondělí do čtvrtka máme každý den v deset dopoledne běžnou denní poradu, kde se řeší, co jaký 

redaktor ten den nabízí do novin. V pátek je týdenní plánovací porada, kde představujeme témata, 

která máme rozdělaná a víme, že je budeme příští týden zpracovávat. Radíme se o tom, jak je zpra-

covat a kam je umístit, protože máme i placenou sekci Premium. Na poradě sedí kromě redaktorů 

jeden člověk z vedení, to znamená šéfredaktorka nebo její zástupce, a hlavní editor dne. Oni mají 

hlavní slovo při schvalování témat.  

Dostáváte z vedení i konkrétní zadání článku? 

V redakci se požaduje velká iniciativa redaktora. Každý den by měl přicházet s vlastním tématem, 

ale stane se, že někoho z vedení něco napadne a upozorní na to. Jde spíš o tipy než vyloženě o zadá-

ní. Na začátku ledna mi šéfredaktorka zadala, že mám napsat text o hubnutí. Zástupkyně šéfredak-

torky zase v minulosti chtěla článek o vlivu běhání na srdce.  

Jaká témata jsou vedením preferovaná? 

Důležité pro ně je, aby měla velký zásah. Aby to zajímalo co nejvíc lidí. Kardiovaskulární choroby, 

diabetes, udržení zdravé váhy jsou pro čtenáře mnohem zajímavější věci než nějaké vzácnější ne-

moci. V poslední době jsou hodně žádané taky technologické novinky v oblasti medicíny – různé 

přístroje, udělátka, aplikace pro smartphony apod. Několik let zpátky jsem se setkala i s negativní 

preferencí. V Lidových novinách mi tenkrát neprošel text o inkontinenci. Potenciálních čtenářů je 

podle mě hodně, ale je to téma, které je pořád ještě dost tabu.   

S jakými zdroji nejčastěji pracujete? 

Určitě je mezi nimi servis ČTK, odborníci z řad lékařů, ale i profesionálové v PR, tedy tiskoví mluvčí, 

a tiskové zprávy. Čerpám i z odborných doporučeních dostupných v některých oborech, to jsou 

takové základní materiály. Někdy pracuju se statistikami, třeba od WHO. Při rešeršování pročítám 

i vědecké články, nejčastěji jako součást přípravy na rozhovor. Vždycky je potřebuju konzultovat 

s odborníkem, který mi řekne, jestli jsem to pochopila a zjednodušila správně, nebo ne. Teď mám 

třeba v záloze vědecký článek o obličejové józe, na který mě navedla zpráva v The New York Times. 

Ještě nevím, jestli o tom budu psát, ale kdybych se rozhodla, že ano, tak nejdřív zavolám nějakému 

odborníkovi z Česka a proberu to s ním.  

Jakým způsobem pracujete s tiskovými zprávami? 

Zpráv mi chodí strašně moc, ale většina je pro mě nepoužitelná. Málokdy se stává, že by mi 

ve schránce přistála užitečná tisková zpráva z oblasti zdraví a životního stylu. Mám jich v e-mailu 

stovky neotevřených, protože už z předmětu je kolikrát znát, že mi to k ničemu není. Čtu si zprávy 

z pracovišť s autoritou, jako je IKEM, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy apod., ale není to 

pro mě primární zdroj. Když už mi přijde nějaké téma zajímavé, tak to neznamená, že ho jenom 

přepíšu a uveřejním. Tisková zpráva je pro nás v redakci pouze podnětem k vytvoření vlastní zprá-

vy. To znamená, že se buď doptávám jejích autorů nebo si sháním další odborníky, kteří mi potvrdí 

nebo vyvrátí určitý trend.  
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Pociťujete tlak ze strany pracovníků PR? Pokud ano, jak se projevuje? 

Někteří jsou člověku schopní zavolat, že mu poslali e-mail, ale nevnímám to jako tlak, spíš jako 

otravování. Nemají na mě žádnou páku.  

Promítá se do vámi zpracovaných textů nějakým způsobem inzerce? Pokud ano, jak? 

Jinde se to děje, ale u nás v redakci ne. Naštěstí nemáme inzerenty z oblasti zdravotnictví, ale nevím, 

jak by to fungovalo, kdybychom je měli.  

Jsou pro vás zdrojem informací i obyčejní lidé? 

Mluvím s nimi nerada a málo. V E15 naštěstí nemusím. Širší problém se podle mě nedá ilustrovat na 

jednom konkrétním člověku. Působí to na mě mylně a lacině. Radši se obracím na odborníky. Kon-

krétní zkušenost je samozřejmě velmi cenná, ale rozhodně nechci vzbuzovat nějakou lítost a hrát 

na city. Výpověď pacienta bohužel většinou v ničem jiném nespočívá.  

Posuzujete nějak relevanci zdrojů informací? Pokud ano, jak? 

Když si je vybírám sama, tak se snažím. Horší je to v situaci, kdy mě někdo sám aktivně osloví. 

V takovém případě musím hodně zvažovat, jestli je ten člověk důvěryhodný nebo ne a bývá to těžké. 

Příkladem je iniciativa Po očkování, která sdružuje osoby s negativní zkušeností s očkováním. Mají 

nějakou autentickou zkušenost, ale těžko říct do jaké míry jde o důvěryhodný zdroj, je to na hraně. 

Vždycky by tam měl hrát roli nějaký vědecky uznávaný prvek.  

Obměňujete zdroje, nebo se stále obracíte na ty samé? 

Pořád se obracím na ty samé zdroje. Je to samozřejmě omezení, které není úplně zdravé, ale vítězí 

pohodlí. Když vím, že mi z Fakultní nemocnice Olomouc vždy odpoví, tak nebudu psát jinam, kde 

mě neznají.  

Jaká je ochota lidí, které oslovíte, poskytnout vám informace? 

Je to různé. Někteří lidé jsou ve svém oboru hodně uznávaní, ale mají velkou nedůvěru k médiím 

a nejsou ochotní věci zjednodušovat pro laiky. Potom jsou i lidé, na které se mohu vždy obrátit. 

Posíláte své výstupy k autorizaci? 

K připomínkám posílám rozhovory, ale respondenty dopředu upozorňuju, že zaslání neslouží 

k přepsání celého textu, ale k vychytání případných věcných chyb. Občas, ale jen na výslovné přání 

respondenta, posílám k připomínkám ne celou zprávu, ale jen jeho citaci v té zprávě. Je to třeba 

v situaci, kdy ho chytnu někde a ulici a on mi narychlo něco řekne do mobilu. Ale nikdo mi nemůže 

upravovat celý článek.  

Proč většinou neautorizujete? 

Žurnalistika nemůže fungovat tak, aby mi redakční text upravoval někdo mimo redakci. Je to po-

dobné, jako když si představíte, že kolega píšící o politice v Mafře by svoje texty posílal ke schválení 

Babišovi. Novinář si za svým textem musí stát, musí v něm mít zastoupené všechny názory.  

Nevzniká potom u zdravotních témat větší riziko faktického pochybení? 

To, že se novinář dopustí chyby není riziko, ale téměř jistota. Stává se to. Svoji práci vnímám jako 

práci zjednodušovače. K většině odborných témat jsou k dispozici informace v naprosto nestravi-

telné formě a mým úkolem je převyprávět je tak, aby byly pochopitelné pro čtenáře. Mým cílem je 

srozumitelnost, ale samozřejmě i pravdivost. Někdy se nepovede první část a někdy ta druhá.  
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Stalo se vám někdy, že jste kvůli pochybení ztratila zdroj? 

Stalo. Šlo o firmu vyrábějící zdravotnické prostředky, takže svým způsobem o strojařinu. Moje 

zjednodušení je urazilo a už se mnou nekomunikují.  

Když autorizujete rozhovory, respektujete všechny respondentovy úpravy? 

Několikrát se mi stalo, že jsem musela některé připomínky odmítnout, protože byly na úkor slohu. 

Stane se, že si rozhovor pinkáme sem a tam a snažíme se najít kompromis, který bude přijatelný 

pro mě i pro respondenta.  

Jak často vyrážíte při práci do terénu? 

Ven vyrážím asi třikrát v týdnu kvůli rozhovorům a tiskovkám, méně do nějakého zdravotnického 

zařízení. Hodně komunikuju po telefonu a e-mailu. Delší rozhovory dělám jen osobně, protože by to 

na nich bylo hrozně znát. Když potřebuju jen něco upřesnit, tak to řeším z redakce. V tomhle ohledu 

dobře fungují mluvčí, kterým napíšu, jestli nemají někoho, kdo by mi poskytnul komentář 

k určitému tématu.  

Považujete přístup ke zdravotnickým informacím v ČR za dostačující? 

Je nešťastné, s jakým zpožděním u nás vycházejí statistiky, to je naprostý anachronismus. Je začátek 

roku 2018 a vycházejí statistiky za rok 2016. Takže bych měla psát, že předloni vzrostl počet kardi-

aků? Ve zdravotnictví spoustu informací ani není. Není to tak, že by je chtěli novinářům tajit, ale 

prostě je sám stát nemá. Když už informace jsou, tak nemám problém je získat.  

Kolik času v průměru strávíte nad jedním článkem? 

Pokaždé je to úplně jiné. Jsou texty, nad kterými strávím hodinku, i ty, které mi trvají dva dny čisté-

ho času. Záleží na formě výsledného textu. Jednoduchá zpráva typu někde uvedli na trh něco nové-

ho je mnohem rychlejší, než když člověk zpracovává vhled do nějakého oboru a potřebuje mluvit 

aspoň se třemi odborníky. Jsou články, které začnu, a táhnou se třeba měsíc.  

Kam článek posíláte po napsání? 

Po napsání ho čtou editoři.  

Jak moc vám do textů zasahují? 

Většinou mají jen velmi málo výhrad, což je škoda. Editor by měl text spoluvytvářet, ale oni se vět-

šinou spokojí s tím, co dostanou.  

Jsou jejich zásahy někdy ke škodě? 

Stává se, že mi text pozmění bez konzultace a vznikne v něm chyba. Finální podobu článku totiž 

nevidím. Pošlu ho editorovi a ten mi buď pošle připomínky, o kterých se bavíme, anebo něco sám 

změní. Ve většině případů vytvoří nový titulek, pozmění perex a pošle ho do tisku. Někdy mívám 

problém s titulky pro web.  

Kdo má poslední slovo, když se neshodnete na úpravách? 

To se nedá říct. Jakoukoli diskuzi vítám, protože bývá ke prospěchu textu. Editor mě třeba upozorní, 

že něčemu nerozumí nebo se mě zeptá, proč mám to nejzajímavější na konci.  

Proč míváte problém s titulky pro web? 

Stane se, že na webu je jediným kritériem pro titulek, aby přilákal. Spočívá to v posunutí významu 

nebo vypíchnutí nějaké marginálie. Vadí mi to, ale nemůžu s tím nic moc dělat. Jsou situace, kdy mi 

po publikování článku volá zdroj informace a říká: „To přece takhle nejde “. Ptám se: „Je problém 
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v textu? “ A on: „Ne, text je v pořádku, ale ten titulek!“ Můžu jen pokrčit rameny a říct, že se kolegů 

z webu půjdu zeptat, jestli ho nemůžeme změnit.  

Podle jakých pravidel tvoříte titulky vy sama? 

Snažím se, aby vypovídal o obsahu textu, ale dělám ho už tak trochu s vědomím, že ho editor stejně 

změní. U titulků na web respektuju, že musí být nějakým způsobem chytlavé. Osvědčilo se napří-

klad dát do titulku známou osobnost. Ne celebritu v typickém smyslu slova, protože se nezaměřu-

jeme na čtenáře Blesku, ale známějšího byznysmena nebo firmu.  

Jaké máte vzdělání? 

Mám bakaláře ze Žurnalistiky na Univerzitě Karlově.  

Máte za sebou nějaké vzdělávací kurzy v oblasti medicíny nebo kurzy zaměřené přímo 

na novináře referující o zdraví? 

Nemám.  

Víte o tom, že by takové kurzy v České republice někdo pořádal? 

O ničem nevím.  

Měla byste o vzdělávání v podobě kurzu zájem? 

Kdyby existoval třeba online kurz, tak bych si ho asi prošla, ale nesmělo by mi to zabrat moc času. 

Pokud by ho teda dělala věrohodná instituce, jako je Státní zdravotní ústav nebo Česká lékařská 

společnost.   

Jaké konkrétní téma by vás v rámci kurzu zajímalo? 

Uvítala bych rozšíření znalostí o možných zdrojích v odborné oblasti. Nepotřebuju nalejvárnu 

v konkrétním oboru medicíny, ale spíš v hledání cest. Určitě existují knihovny medicínské literatury 

a možnosti, jak si na webu nastavit hlídání nových vědeckých prací, o kterých vůbec nevím. 

Vzděláváte se nějak v medicíně? 

Mimo práci se medicíně nevěnuju. Dennodenně se s ní setkávám při psaní a o každém tématu si 

něco zjišťuju.  

Nemůže novináře, který referuje o medicíně, limitovat, když nemá žádné zdravotnické vzdě-

lání? 

Vůbec není na škodu, aby novinář měl jiné vzdělání nebo alespoň cennou životní zkušenost mimo 

žurnalistiku. Ale neumím si představit, že bychom se měli zároveň učit to, co se učí třeba sestry 

na škole. Pro novináře je prospěšné umět pracovat s odbornými zdroji.  

Jak se vypořádáváte s odbornými výrazy? 

Při rešeršování si je hledám na Googlu a na anglické Wikipedii, kterou považuju za  důvěryhodný 

zdroj. Někdy náhodou zavítám i na lékařský slovník. Jinak se snažím vždycky mluvit s odborníkem. 

Ale někdy se dostanu do situace, kdy se s odborníkem bavím a cítím, že nemůžu dělat nic jiného než 

mu přikyvovat i když nevím, o čem mluví. Až při přepisování se dívám na Wikipedii, o čem ten člo-

věk vlastně mluvil. Co se týče odborné terminologie pro čtenáře hledám český ekvivalent. I kdybych 

si ho měla vymyslet nebo nějak opsat do závorky. Odborný latinský nebo anglický výraz přes edito-

ry neprojde.  

Jak se po letech psaní o medicíně v odborných výrazech orientujete?  

Nemám pocit, že bych byla v diskuzi rovnocenným partnerem odborníků. Některé výrazy jsem 



127 

samozřejmě vstřebala, ale necítím se jistá v kramflecích.  

Vyznáte se ve statistice? 

Nechtěla bych z ní psát písemku, jako jsem psala na vysoké, ale uživatelské povědomí mám dosta-

tečné. Jsem si vědoma toho, že některé pojmy jako statistická chyba apod. mohou být problematic-

ké, takže si je případně dohledám. Epidemiologické výrazy typu úmrtnost, smrtnost, novorozenecká 

úmrtnost a nemocnost jsem se naučila za pochodu.  

Cítíte odpovědnost ke čtenářům? Pokud ano, v čem spočívá? 

Ano a mým hlavním cílem je pravdivost. Nebudu psát, že je trendy dieta, která je z odborného hle-

diska úplně nesmyslná. S odpovědností se vypořádávám tak, že se spoléhám na lékařské a vědecké 

autority a ptám se jich. Možná mají pravdu někteří, kteří tvrdí, že určitý názor se za pár let změní, 

ale to já nepoznám, proto se odvolávám na autority.  

Řešíte při práci nějaká etická dilemata? 

Bývá mi líto, že si nemůžu dovolit psát o důležitých, ale nestravitelných a z pohledu čtenářů nezají-

mavých věcech. Jde třeba o dobročinné a nadační projekty, u kterých nenacházím způsob, jak je 

prodat lidem v redakci ani čtenářům. Vždycky když píšu o výzkumu nových léků a postupů léčby, 

tak se snažím, aby bylo z textu jasně patrné, v jaké je fázi. Aby nevzbuzoval zbytečné naděje. To jsou 

i případy, kdy mi na webu vadí zavádějící titulky. Doktoři a profesoři mi říkají, že když se na hodně 

sledovaném webu objeví zpráva o nalezení nového léku, tak jim pacienti volají a ptají se, jestli se 

pro ně hodí a jestli se můžou zapojit do klinické studie. Těchto důsledků jsem si dobře vědoma. Je to 

taky otázka osvěty, kterou by měly dělat státní instituce a organizace. Aby měli lidé vůbec tušení, 

jak při vývoji léků fungují jednotlivé procesy.  

Jak hodnotíte úroveň žurnalistiky o zdraví v Česku? 

V lifestylových médiích často vidím, že novinář došel akorát na tiskovku, poslechl si, co mu řekli 

a přelil to do textu. To není dostatečná práce s tématem. Je co zlepšovat.  

Limituje vás nějak nedostatek času na práci? 

Čas je zásadní omezení, ale je zcela přirozené a musí to tak být. Mám tendenci zabředávat a musím 

se kontrolovat. Nemůžu nad vším strávit moře času.  

Příloha č. 8: Rozhovor s Markétou Šrajbrovou 

Markéta Šrajbrová, 27 let 

Je podle vás žurnalistika o zdraví v něčem specifická? 

Určitě je specifická v tom, že novinář musí ve větší míře spoléhat na odborníky. Musí si vybírat ty 

relevantní a neptat se jen jednoho člověka, ale víc lidí. Oproti jiným oblastem žurnalistiky je asi 

těžší přenést odborné informace běžným čtenářům tak, aby to pro ně bylo srozumitelné a zajímavé. 

Když se člověk baví s pacienty, je asi taky důležitá větší míra empatie.  

Kde berete náměty na články? 

Je to různé. Hodně často se to odvíjí od aktuálního dění. Od toho, jaké zákony nebo novely vznikají 

na ministerstvu zdravotnictví nebo jaké jsou ve sněmovně. Ale témata samozřejmě nečerpám je-

nom od nich, protože se tam dost často řeší věci, které nejsou úplně přenositelné pro čtenáře. Stává 

se, že si mě náměty najdou samy. Pohybuju se v prostředí zdravotnictví. Stýkám se s lidmi z oboru, 
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ať už s doktory, lékárníky nebo pacientskými organizacemi a často od nich slýchám to samé. Takže 

mám představu, co se zrovna nejvíc řeší. Inspirují mě i sociální sítě, kde sleduju například organiza-

ce sdružující mladé lékaře. Nebo se zajímavým nápadem přijde někdo z kolegů.  

Podle jakých kritérií se rozhodnete, jestli téma zpracujete? 

Není to tak, že bychom v redakci měli konkrétní seznam kritérií a odškrtávali si jednotlivé body. 

Ale určité věci posuzujeme. Měly by zajímat širší skupinu lidí, hlavně pacienty. Musí to pro ně být 

srozumitelné, srozumitelně zpracovatelné a roli hraje i aktuálnost dění. Nepsala bych třeba vyhláš-

ku omezující lékovou politiku, když se nedotýká přímo pacientů. Taky nepíšu něco, co nemůžu do-

ložit. I ve zdravotnictví jsou některé věci, které se sice povídají, ale v danou chvíli nejdou ověřit, 

takže ty nezpracovávám.   

Jak v redakci probíhá navrhování témat? 

Každé ráno v devět hodin máme poradu, kde vedoucímu domácí rubriky nabízím téma, které bych 

ten den mohla zpracovat. Jednou týdně ve čtvrtek máme takzvanou plánovací poradu, kde každý 

redaktor řekne nějaký výhled na další týden, na čem pracuje a co zjišťuje. Naše domácí redakce je 

v rámci Economie natolik integrovaná, že pracujeme pro server Aktuálně.cz i pro Hospodářské 

noviny. Když ráno nabídnu články, vlastně ani nevím, komu je nabízím. Po ranní poradě je totiž 

ještě velká porada šéfů jednotlivých rubrik, kde už nejsem. Vedoucí domácí rubriky tam mimo jiné 

prezentuje i moje témata a domlouvá se, co kam půjde, co do novin a co na web.  

Jaká je úspěšnost vámi navrhovaných témat? 

Velká. Občas má někdo připomínku, že by bylo dobré se na to podívat z jiného úhlu nebo něco dopl-

nit. Ale nestává se, že bych navrhla úplnou pitomost, která by přes vedení neprošla.  

Dostáváte z vedení i konkrétní zadání článku? 

Články si vymýšlím hlavně sama, ale určitě jsou i případy, kdy námět vyplyne z diskuze se šéfem 

nebo s kolegy. Někdo z redakce třeba přijde s tipem, co bych mohla napsat.  

Jaká témata jsou vedením preferovaná? 

Žádná preference od vedení není. Záleží na posouzení konkrétního tématu. Přednost mají aktuality. 

Něco sice může být trochu nadčasové, ale vždycky tam musí být alespoň jedna nová věc, nový po-

hled nebo posun. Na rozdíl od ostatních médií moc nepíšeme preventivní témata ve stylu, že je 

zrovna mezinárodní den infarktu, tak že bychom napsali, co to znamená, jak se léčí apod. To pro nás 

není žádná nová zpráva, ale trendovka.   

S jakými zdroji nejčastěji pracujete? 

Velkým zdrojem je pro mě ministerstvo zdravotnictví, případně poslanci a návrhy zákonů a novel. 

Potom různé organizace, které sdružují jednotlivé segmenty zdravotnictví. Pracuju taky s lékaři. 

Většinou se zástupci organizací, ale postupně se dostávám i k těm řadovým. Zdrojem jsou i píáristi, 

co mi posílají tiskové zprávy. Je těžké to kvantifikovat, ale asi ¾ tiskových zpráv, co mi přijdou, jsou 

pro mě odpad a nevyužiju je. Často jde o preventivní věci – trendovky, kde pro mě není nic zajíma-

vého. V redakci se snažíme přinášet témata jako první. A to u tiskových zpráv nejde, protože je do-

stávají i ostatní média. Navíc ne vždycky považuju lidi, kteří v nich mluví, za relevantní.  

Jakým způsobem pracujete s tiskovými zprávami? 

Prohlubuju informace. Nepracuju stylem, že bych vzala tiskovou zprávu a postavila na ní celý text. 
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Spíš je to doplněk širšího pojetí tématu. Tiskové zprávy se dají využít taky jako inspirace. Zjistím 

z nich, kdo se čemu věnuje, kdo koho zastupuje, kdo umí informace podat použitelně apod. Potom 

můžu oslovit konkrétní osoby a bavit se s nimi o tom, co mi přijde pro čtenáře důležité.  

Pociťujete tlak ze strany pracovníků PR? Pokud ano, jak se projevuje? 

Někteří jsou vytrvalejší, ale nejde vyloženě o tlak. S tím musí novinář tak nějak počítat. Chtějí svoje 

témata procpat do novin. Je to jejich práce. Pošlou tiskovou zprávu, a ještě třeba zavolají, jestli jsem 

ji četla a jestli s ní nějak naložím nebo jestli přijdu na tiskovku. Když jim řeknu, že se mi téma zrov-

na nehodí a nebudu ho zpracovávat, tak nic dalšího nepodnikají.  

Promítá se do vámi zpracovaných textů nějakým způsobem inzerce? Pokud ano, jak? 

Inzerenti jdou úplně mimo mě. Od redakčního obsahu je inzerce oddělená. Promítá se maximálně 

tak, že mi třeba řeknou, že na stránce je inzerce, takže musím napsat kratší text, aby se vešel. To je 

prostorové omezení, ale když je téma nosné a potřebuje víc prostoru, dá se jinam. Jednou za čas mě 

osloví kolegové, kteří dělají speciální komerční přílohy, jestli nemám materiály, které by se jim ho-

dily. Popřípadě jestli nechci udělat rozhovor na určité téma s člověkem, kterého si vyberu. Dělám to 

jednou za uherský rok. Ale neříkají mi, že by potřebovali, abych napsala hezky o téhle firmě. Ko-

merční přílohy vycházejí nárazově a je na nich jednoznačně uvedené, že vznikly ve spolupráci 

s konkrétní firmou. Nevydávají se za redakční obsah.  

Čerpáte při práci i z vědeckých studií? 

Přímo na vědu máme redaktorku, ale samozřejmě se to překrývá i s tím, co dělám já. Vědecké studie 

využívám občas, ale musí mě na ně někdo upozornit. Není to tak, že bych si procházela odborné 

časopisy a hledala v nich.  

Využíváte servis ČTK? 

ČTK mi poskytuje hlavně přehled o tom, jaké tiskové konference a další akce jsou v plánu.  

Jsou pro vás zdrojem informací i obyčejní lidé? 

Ano, ale je problém na ně natrefit. Většinou se k nim dostanu oficiální cestou, přes pacientskou 

organizaci nebo na základě jejich vystoupení na tiskové konferenci. Stane se, že mi napíše čtenář, 

že se s něčím setkal nebo mi dá tip někdo z kolegů nebo známých.  

Posuzujete nějak relevanci zdrojů informací? Pokud ano, jak? 

Vím, koho se ptám a s kým jednám. Spíš než relevanci zdrojů si ověřuju informace, co dostanu. Ptám 

se dalších stran. Tím se případně odhalí, jestli si dotyčný něco přibarvil nebo vymyslel. Na to se 

přijde celkem rychle. U odborných studií o novinkách v léčbě mě zajímá, jestli za ní stojí někdo 

v oboru respektovaný a jakou metodikou se došlo k danému výsledku. Spousta věcí se tváří jako 

objevy a přelomy, ale ve skutečnosti nejsou.  

Obměňujete zdroje, nebo se stále obracíte na ty samé? 

Snažím se je obměňovat, protože se chci vyhnout tomu, abych sama zaujala určitý směr. Kdybych se 

bavila pořád s jedním člověkem, bude mi pořád říkat to samé. Samozřejmě existují určitá omezení, 

která mi obměňování někdy ztěžují. Jsou lékaři, kteří se do médií vyjadřují už delší dobu, a člověk 

u nich má jistotu, že ho nepošlou do háje a budou schopní se srozumitelně vyjádřit. Ale snažím se 

získávat kontakty i na ty méně známé tváře, které se třeba ještě nikde neobjevily. Nedávno jsem 

připravovala text o venkovských lékařích. Obrátila jsem se na předsedu jejich spolku, který už 
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v médiích sice několikrát byl, ale v článku by asi chyběl, když je tím předsedou. V textu jsem chtěla 

mít i někoho přímo z terénu, takže jsem ho požádala o doporučení kolegy nebo kolegyně. I to je 

způsob, jak získávám kontakty. Kdybych měla náhodně obvolávat ordinace, bylo by to časově ná-

ročné a výsledek hodně nejistý. Taky dost často potřebuju názor právníka. A těch, co se zabývají 

zdravotnickým právem, zase tolik není. Ale mám kontakty na několik z nich, takže je střídám.   

Jaká je ochota lidí, které oslovíte, poskytnout vám informace? 

To se nedá úplně zobecnit. U lidí, kteří s médii pravidelně komunikují, nemám problém. Někteří 

pacienti se na mě obracejí sami. Nenapadá mě případ, že by byl někdo vyloženě neochotný. Kompli-

kovanější je to ve chvíli, kdy se ptám na nepříjemné otázky. To se stává například u politiků. Jednou 

se mnou mluvit budou a podruhé ne, protože se jim nelíbí, na co se ptám.  

Posíláte své výstupy k autorizaci? 

Lidem, kteří to po mně chtějí, posílám jenom jejich citace. Chápu, že se chtějí ujistit, jestli jsem něco 

nepřekroutila. Celé texty s výjimkou rozhovorů neposílám, protože v nich mluví víc lidí a nedělalo 

by to dobrotu. Sama nabízím autorizaci citací jen u hodně vědeckých a odborných záležitostí.  

Jak moc vám lidé při autorizaci do textů zasahují? 

Většinou moc ne. Pokud ano, tak jenom ve faktické rovině. Může se stát, že jsem použila jednodušší 

termíny a v důsledku toho vznikla nepřesnost, na kterou mě upozorní.  

Respektujete při autorizaci všechny respondentovy úpravy? 

Všechny ne, ale vždycky se dohodneme. Odborný jazyk musím kvůli čtenářům zjednodušovat. Stává 

se, že mě chtějí lékaři znovu natlačit do odborných termínů, ale většinou pochopí, když jim vysvět-

lím, že by to pro čtenáře nebylo srozumitelné.   

Dopustila jste se v některém článku pochybení, o kterém byste se zpětně dozvěděla? 

Možná se to stalo, ale žádný konkrétní případ mě nenapadá. 

Jak často vyrážíte při práci do terénu? 

Není to úplně každý den, ale snažím se co nejčastěji. Mám ráda, když můžu vyrazit na reportáž nebo 

mluvit s lidmi v jejich prostředí. Klidně i mimo Prahu. Běžně chodím na schůzky, rozhovory nebo 

tiskovky. Potom si informace přinesu do redakce a napíšu článek. Část jich zjišťuju i po telefonu 

nebo e-mailu.  

Kolik času strávíte na tiskových konferencích? 

Postupně jsem je omezila. Tiskovky o zdravotnictví se konají dvě nebo tři denně. Kdybych chodila 

na každou, nedělám nic jiného. Teď chodím asi na jednu za týden nebo na jednu za čtrnáct dní. Když 

jsem začínala psát o zdravotnictví, chodila jsem častěji, protože to byla možnost, jak se seznámit 

s lidmi a zjistit, co se v oboru děje a řeší. Teď už pro mě tiskovky nejsou tak zajímavé, protože se 

jejich témata hodně opakují. Nebo jsou tam lidé, se kterými se bavím průběžně a nepotřebuju se 

s nimi vidět na tiskovce. Když od nich něco potřebuju, radši jim zavolám a domluvím si schůzku 

sólo.   

Považujete přístup ke zdravotnickým informacím v ČR za dostačující? 

K zákonům se člověk dřív nebo později dostane, protože jde o veřejné věci. U žurnalistiky jde spíš 

o to, jak se nim dostat co nejdřív. A to záleží na kontaktech a jejich ochotě. Je to případ od případu. 

Co mi chybí jsou některé statistiky. Ne proto, že by mi je někdo zamlčoval, ale v Česku vůbec nejsou. 
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Pořád se opakuje, že u nás chybějí lékaři, ale když se chci dopátrat, kolik jich tedy chybí, nikdo neví. 

ÚZIS jakž takž fungoval do roku 2013, potom přestal statistiky úplně vydávat a teď zase trochu 

začíná, ale má to svoje limity.  

Kolik času v průměru strávíte nad jedním článkem? 

Různě. Záleží na tématu i rozsahu textu. Zdravotnictví je hodně široká oblast. Složitá je pro mě třeba 

léková politika, protože máme hodně složité zákony.  

Kam článek posíláte po napsání? 

Po mně ho čtou editoři. 

Jak moc vám do textů zasahují? 

Liší se to, ale nestává se, že by mi někdo přepsal celý text k nepoznání a já se ráno divila, pod čím 

jsem podepsaná. Když má editor výhrady, díváme se na text spolu a řešíme je. Vzájemná spolupráce 

je důležitá. Upozorní mě na formulace, které mu nejsou jasné, nebo mi řekne, abych přepsala nesro-

zumitelnou pasáž.  

Jsou jejich zásahy někdy ke škodě? 

Ne, nic mi sami nepřepisují. O všech výhradách vím a můžu o nich diskutovat.  

Nemění vám ani titulky? 

To se stává, ale i další možné podoby titulků se mnou editor většinou konzultuje. Nevybavuju si, 

že by mi někdy změnil titulek a posunul tím význam. Někdy udělá chybu nebo významový posun 

elév nebo stážista, který překlápí texty z novin na web. Musí měnit titulky, které by jinak byly moc 

krátké. Hlídám si to a když se to stane, upozorním na to.  

Kdo má poslední slovo, když se neshodnete na úpravách? 

Poslední slovo nemá nikdo, protože jde o diskuzi a vzájemnou dohodu. Editor nefunguje jako arbitr 

toho, co je správně. Vidí až výslednou podobu článku a nemá všechna fakta, co mám já. Spíš je to 

někdo, kdo upozorní na nesrozumitelnost. Editor by si nedovolil do článku něco připsat, protože ho 

zpracovávám já.  

Podle jakých pravidel tvoříte titulky vy sama? 

Podle obecných. Aby byl titulek srozumitelný a aby se do něj dostala nejzajímavější informace textu. 

Špatnou strategií není ani vypíchnout v titulku detail, ale musí to být detail, který reprezentuje vy-

znění celého článku.  

Jaké máte vzdělání? 

Vystudovala jsem bakalářskou žurnalistiku a magisterská mediální studia na Karlově univerzitě.  

Máte za sebou nějaké vzdělávací kurzy v oblasti medicíny nebo kurzy zaměřené přímo 

na novináře referující o zdraví? 

Kvůli reportáži jsem si nedávno dělala úvodní kurz první pomoci. Jinak nic. 

Víte o tom, že by takové kurzy v České republice někdo pořádal? 

O ničem nevím.  

Měla byste o vzdělávání v podobě kurzu zájem? 

Asi ano.  

Jaké konkrétní téma by vás v rámci kurzu zajímalo? 

Nezajímalo by mě přímo medicínské téma, ale spíš věci, které jsou na zdravotnictví nabalené. Nepo-
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třebuju vědět, jak vyoperovat tlusté střevo. Uvítala bych, kdyby se na něm probírala ekonomika 

zdravotnictví. Celý pojišťovenský systém je dost komplikovaný. Hrozně složitým dokumentem je 

úhradová vyhláška o tom, jakým způsobem se nemocnicím hradí péče.  

Vzděláváte se nějak v medicíně? 

Ne že bych po večerech studovala anatomii. To by mi asi ani k ničemu nebylo. Vzdělávám se tím, 

když se setkávám s lidmi. Taky čtu konkurenci a někdy zahraniční média, třeba Lancet. 

Nemůže novináře, který referuje o medicíně, limitovat, když nemá žádné zdravotnické vzdě-

lání? 

Nevím o nikom, kdo by vystudoval medicínu a teď dělal novináře. Nepovažuju to za nezbytné. Ne-

píšu pro oborný časopis o konkrétních léčebných postupech, ale o tom, co může potkat člověka jako 

pacienta. Mým hlavním úkolem je umět věci zjednodušit a srozumitelně podat. Jsem odkázaná na 

odborníky. Ve zdravotnictví je hodně skupin. Každá má jiný zájem a každá mi říká něco jiného. Buď 

musím vyhodnotit, kde je pravda tím, že se zeptám co největšího množství lidí, nebo článek napíšu 

tak, abych nevypíchla ani jeden názor. U vyloženě medicínských věcí nemůžu posoudit, jestli to tak 

je nebo není. O to je důležitější pořád se někoho ptát. Když se dohadují dvě lékařské odbornosti, 

nemůžu rozsoudit, kdo má pravdu, ale můžu jim dát stejný prostor pro vyjádření svých názorů.  

Jak se vypořádáváte s odbornými výrazy? 

Když narazím na termín, kterému nerozumím, hledám ho pomocí Googlu na internetu. Když se 

zrovna bavím s odborníkem, zeptám se na vysvětlení přímo jeho. Pro čtenáře nahrazuju odborné 

výrazy českými ekvivalenty.  

Jak se po letech psaní o medicíně v odborných výrazech orientujete?  

Nějaké termíny člověk pochytí časem za pochodu. Ale když na mě odborník mluví tak, že je v jedné 

větě deset termínů, tak ho samozřejmě požádám, ať mi to řekne normálně lidsky, protože nejsem 

lékař.  

Vyznáte se ve statistice? 

Ve škole jsme se statistiky dotkli, takže základní znalost mám. 

Cítíte odpovědnost ke čtenářům? Pokud ano, v čem spočívá? 

Určitě. V několika ohledech. Pokouším se o možných tématech přemýšlet jako pacient, abych nepsa-

la o něčem, co běžné lidi vůbec nezajímá. Nezveličuju vědecké závěry. U návrhů zákonů dávám jas-

ně najevo, že je to zatím jen něčí záměr a že se nemusí nakonec vůbec prosadit.  

Řešíte při práci nějaká etická dilemata? 

Setkávám se s nimi. Zrovna dneska jsem se sešla s paní, která byla bez svého vědomí přeregistrova-

ná k jiné pojišťovně. A protože má Parkinsonovu chorobu, tak je to pro ni o to větší komplikace. 

Pro mě je důležité, abych tuhle informaci v textu mohla mít, ale zároveň je to citlivá věc, protože se 

týká zdravotního stavu. Speciálně jsem se jí ptala, co můžu zveřejnit, co jí nebude vadit. Dost možná 

mluvila s médii poprvé v životě. Takoví lidé by si měli sami rozhodnout, co se v článku objeví, pro-

tože zdravotní stav je asi to nejintimnější v životě. Dost ošemetné je informování o nových lécích. 

Nelíbí se mi, když jiná média zveřejňují články s titulkem „Našli jsme lék na rakovinu“, když se 

k pacientům nejspíš ani nedostane. Takové nadnesení je hodně nezodpovědné ke čtenářům. Často 

se vezme jedna věta ze závěru a udělá se z ní senzace. Z rozhovorů s vědci vím, že ani oni z toho 
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nejsou moc nadšení. Tyhle věci je třeba nezjednodušovat a nezkreslovat. Spíš než na zahraniční 

objevy, které jsou nám vzdálené, se zaměřuju na úspěchy českých vědců. Mám k nim snadnější pří-

stup. Posuzuju, v jakém zdroji to vyšlo a jestli je relevantní. Kdo na tom pracoval, jaká byla metodi-

ka a o co tam vlastně šlo. Naše univerzity mají v tomhle ohledu podle mě dobrou úroveň.  

Jak hodnotíte úroveň žurnalistiky o zdraví v Česku? 

Nechci moc kritizovat, protože je tady hodně lidí, co se tomu věnují déle než já, ale určité nešvary 

pozoruju. Kromě nadneseného informovaní o nových lécích mi občas přijde, že jsou články napsané 

z jednoho pohledu. Ve zdravotnictví je hrozně moc skupin. Každá má svůj zájem a některé redakto-

ra prostě ukecají a on pak v článku prezentuje jen jeden pohled na věc. Dobře to dělá třeba Zdra-

votnický deník, který je pro mě někdy zdrojem informací. I když je zaměřený spíš odborněji.   

Příloha č. 9: Rozhovor s Jitkou Szászovou 

Jitka Szászová, 33 let  

Je podle vás žurnalistika o zdraví v něčem specifická? 

Specifická je asi v tom, že má hodně široký záběr a existuje spoustu potenciálních témat. V jiných 

oblastech žurnalistiky je asi hledání námětů složitější. Někdy je tahle práce emočně náročná, proto-

že mluvím s lidmi, kteří na tom nejsou zdravotně dobře, nebo dokonce umírají. Ve zpracování se 

medicínská žurnalistika od ostatních moc neliší, ale je u ní o trochu důležitější najít konkrétní pří-

běh. Základem problému je pro mě osobní zkušenost pacienta, kterou se snažím mít, pokud je to 

možné, v každé reportáži.   

Kde berete náměty na reportáže? 

Ze začátku to bylo složitější. Zdravotnictví jsem v domácí redakci České televize přebrala po kole-

gyni, která měla hodně dobře našlápnuto a hodně mi pomohla. Sedly jsme si spolu a ona mi předala 

kontakty, poradila mi, na koho se obracet i to, kde bere inspirace. Témata často vyplynou 

z rozhovorů s lékaři, pacienty a dalšími lidmi. Asi nejvíc tipů dostávám při samotném natáčení. Svo-

je místo mají taky oficiální zdroje, jako jsou zápisy z jednání České lékařské komory, zápisy ze zase-

dání lékárníků, připravovaná legislativa. Důkladně je pročítám a hledám v nich něco zajímavého, 

popřípadě něco, o čem se ještě nemluvilo a nepsalo.  

Podle jakých kritérií se rozhodnete, jestli téma zpracujete? 

Záleží na tom, jestli projde na poradě. Témata se u nás posuzují podle závažnosti a záběru. To zna-

mená, že by se neměla týkat jen pěti lidí v republice. I když občas točím i specifické věci.  

Jak v redakci probíhá navrhování témat? 

Každý den dopoledne se domlouvám s vedoucí domácí redakce, jaká témata za mě navrhne na od-

polední poradě širšího vedení. Druhý den je v 9:25 ranní porada, kde jsou reportéři, šéfredaktorka 

a vedoucí vydání Událostí. Každý řekne, co bude ten den dělat a bavíme se o způsobu zpracování.  

Jaká je úspěšnost vámi navrhovaných témat? 

Velká většina témat, která točím, jsou moje vlastní tipy, ale hodně se to odvíjí od aktualit konkrétní-

ho dne. 

Dostáváte z vedení i konkrétní zadání reportáže? 

Zadaná témata jsou spíš v menšině, ale taky se stalo, že vedoucí redakce dostala od někoho tip 
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na reportáž a předala mi ho.   

Jaká témata jsou vedením preferovaná? 

Zdravotnictví je obecně hodně populární, takže se do Událostí zařazuje dost často. Je zájem o ná-

vrhy zákonů, platy doktorů, odchody doktorů do zahraničí, nedostatek zdravotních sester apod.  

S jakými zdroji nejčastěji pracujete? 

Pracuju třeba s návrhy zákonů, se zápisy z jednání zdravotnických organizací, s lékaři a dalšími 

lidmi.  

Do jaké míry využíváte tiskové zprávy? 

Chodí mi jich velké množství, ale využívám je málokdy. Spíš se snažím hledat vlastní témata. Když 

už s tiskovou zprávou pracuju, tak třeba s tou, která přišla z ministerstva zdravotnictví a týká se 

nějaké aktuality, kterou řeší všechna média.  

Jakým způsobem pracujete s tiskovými zprávami? 

Když jde o zajímavé téma, oslovím odborníky a natočím s nimi reportáž. Můžou to být přímo lidé 

z tiskové zprávy, pokud se to týká konkrétního pracoviště. Ale informace si ověřuju i u lidí, kterých 

se tisková zpráva netýká. To znamená, že volám i do dalších nemocnic. Jednou přišla tisková zpráva 

porodnice v Podolí o tom, že dělají unikátní operace nenarozených dětí přímo v matčině děloze. 

Obvolala jsem okolní nemocnice a zjistila, že v Hradci Králové už to dělají 15 let a Podolí to na-

fouklo. Sice to dělali ve větší míře než Hradec, ale Hradec s tím začal.   

Pociťujete tlak ze strany pracovníků PR? Pokud ano, jak se projevuje? 

Snaží se svoje věci procpat do médií, ale nejde o nějaký velký a nepříjemný tlak. Posílají zprávy 

a často volají. Je důležité se s nimi bavit, protože občas přijdou s něčím důležitým, co mě zaujme. 

I když většinou z toho, co navrhují, nic není. Hodně aktivní jsou lékárenské řetězce, ale když točím 

s lékárnami, tak hlavně s těmi menšími a nezávislými.  

Promítá se do vámi zpracovaných textů nějakým způsobem reklama? Pokud ano, jak? 

Reklama jde úplně mimo mě.  

Kolik času strávíte na tiskových konferencích? 

Jsou týdny, kdy dělám pět tiskovek i týdny, kdy nejedu na žádnou. Je to hodně individuální.  

Využíváte servis ČTK? 

Občas ano. U témat, která dělají všichni, jako je čtení protikuřáckého zákona, se dá ČTK využít 

pro získání backgroundových informací.  

Čerpáte při práci i z vědeckých studií? 

Spíš výjimečně. Sama je nevyhledávám, musí mě na ně odkázat třeba někdo z nemocnice. 

Posuzujete nějak relevanci zdrojů informací? Pokud ano, jak? 

Žádná kritéria nemám. Oslovuju lidi, kteří by se k tématu měli vyjádřit, a vždycky chci mít 

v reportáži víc stran. Třeba u legislativy zastánce změn i někoho s výhradami, aby bylo zastoupené 

široké spektrum názorů. Často mě ke konkrétním lidem dovedou mluvčí zdravotnických zařízení.  

Obměňujete zdroje, nebo se stále obracíte na ty samé? 

Chci je obměňovat, aby mi v reportážích pořád nemluvily stejné hlavy, ale bývá to docela problém. 

Existuje například Sdružení ambulantních specialistů, které má svého předsedu, takže když točím 

nějaké téma, které se jich týká, tak většinou mluvím s ním. Samozřejmě ho nechci mít třikrát do 
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měsíce v reportáži. Proto jsem hledala i někoho dalšího z ambulancí, kdo by se mi vyjádřil, ale nará-

žela jsem na problém, že oni chtěli, aby za ně mluvil předseda. K dalším lidem se dostávám tak, 

že volám lékařům, se kterými jsem už mluvila, jestli by mi nedoporučili nějakého kolegu.   

Jaká je ochota lidí, které oslovíte, poskytnout vám informace? 

Někteří lékaři jsou vyloženě mediální hvězdy, zvyklé mluvit do médií a účastnit se diskuzí. Potom 

jsou lidé, kteří mi poskytnou informace off record, ale před kameru je nedostanu. Samozřejmě je 

přemlouvám. Celkem problém pro mě byl najít na natáčení praktika, který by nebyl předsedou 

sdružení praktiků. Obvolala jsem deset ambulancí, než jsem narazila na někoho ochotného. Ještě 

složitější je to v případě obyčejných lidí s konkrétním příběhem. Na ty mě většinou upozorní sami 

lékaři nebo známí. Někteří jsou ochotnější, protože jim to může pomoct. Stalo se, že když jsem 

o nich natočila reportáž, tak pojišťovna změnila názor na proplácení léčby nebo jejich případ mini-

málně znovu přezkoumala. Výjimečně se k nim dostanu i přes Facebook, když si na něm někdo po-

stěžuje.  

Posíláte své reportáže k autorizaci? 

Sama autorizaci nenabízím, ale když ji někdo chce, pošlu mu, které výňatky z rozhovoru s ním pou-

žiju. Požadují to spíš výjimečně. V televizi je to složitější, protože aby dotyčný viděl konečný pro-

dukt, musel by přijet k nám na Kavčí hory.  

Jak moc vám lidé při autorizaci do reportáže zasahují? 

Vůbec ne. Maximálně se ptají, jestli by tam toho nemělo být víc. Na kameru mi řekli patnáct minut 

a já z toho použiju tři věty. Ale když jim vysvětlím, že stopáž je jaká je, tak mají pochopení.   

Dopustila jste se někdy v reportáži o zdraví pochybení, o kterém jste se zpětně dozvěděla? 

Chybu udělá občas každý, ale teď si nevybavím nic konkrétního. Lékaři se občas po odvysílání ozý-

vají, protože mají pocit, že jsem měla jít v reportáži víc do hloubky a něco lépe vysvětlit. Volají mi 

s tím, že jsem měla říct ještě tohle a tohle. Vysvětluju jim, že se to do minuty dvacet prostě nevešlo. 

Kvůli času musím využívat zpravodajskou zkratku a určité věci zjednodušovat a vysvětlovat lidštěji, 

než si by si doktoři ideálně představovali. Jednou jsem dělala reportáž na téma porody v nemocnici 

versus domácí porody. Část jsem natočila s lékaři v Podolí, kteří mi řekli své argumenty, proč by se 

podle nich nemělo rodit doma, a druhou část s porodní asistentkou, která prosazuje spíš alternativ-

ní cestu. Paní mi potom psala rozhořčené e-maily, že se jí nelíbí, že v reportáži byli i lidé z Podolí. 

Představovala si, že tam bude jen její pohled, ale já potřebuju mít v reportáži vždycky víc stanovi-

sek. Skončilo to tím, že mi sdělila, že už se mnou příště natáčet nebude.  

Co máte společného s internetovým zpravodajstvím České televize? 

Poslední rok vidím snahu o propojování s webem. Některé reportáže se tam zpětně dávají, ale to 

nemám na starosti já. Občas mi přijde e-mail, jestli k danému tématu nemám víc informací, které by 

se daly použít na web – grafy apod.  

Nestalo se, že by při tvorbě textového doprovodu reportáže vznikla chyba? 

Párkrát ano. Snažili se reportáž textem rozšířit a udělali to špatně. Zavolala jsem jim a domluvili 

jsme se na opravě.  

Kdo vidí vaši reportáž před odvysíláním? 

Po natočení materiálu si napíšu scénář a s ním jdu za editorem Událostí na takzvaný kopr (kontrol-
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ní projekce – pozn. autorky). Ten si ho přečte a když má nějaké výhrady, tak o nich diskutujeme 

a případně děláme změny. Po sestříhání si editor pouští celou reportáž a když se mu něco po obra-

zové stránce nelíbí, pošle mě zpátky do střižny.   

Jak moc vám editor do reportáží zasahuje? 

O žádné velké zásahy se nejedná. Editoři chápou, že je to moje autorské dílo, a proto se snaží vychy-

távat případné nesrozumitelnosti.  

Jsou jejich zásahy někdy ke škodě? 

Ze strany editora ne, ale občas jsem si nepohlídala, že si moderátor upravil text, který čte ve studiu. 

Potom mi volali respondenti, že tam bylo něco špatně. Nikdy nešlo o zásadní chybu a snažila jsem 

se to hlídat.  

Kdo má poslední slovo, když se s editorem neshodnete na úpravách? 

Poslední slovo má editor, protože zodpovídá za relaci, ale obvykle se domluvíme. Jsou to doporuče-

ní typu, že bych měla přidat ještě jednoho respondenta, ale já mu oponuju, že by se celá reportáž 

moc rozplizla. Vždycky se rozumně domluvíme.  

Považujete přístup ke zdravotnickým informacím v ČR za dostačující? 

Problém je s ÚZISEM, který poskytuje stará data. Točila jsem o průměrných platech a mzdách 

ve zdravotnictví a ÚZIS měl v roce 2017 poslední data za rok 2015. Přitom mezitím se platy třeba 

dvakrát zvyšovaly. Museli jsme různě dopočítávat a dobrat se konkrétního čísla bylo složité. Data, 

která ÚZIS má, jsou poměrně dobře zpracovaná, ale pro nás bohužel stará.  

Jaké máte vzdělání? 

Absolvovala jsem bakalářskou žurnalistiku na univerzitě v Olomouci. 

Máte za sebou nějaké vzdělávací kurzy v oblasti medicíny nebo kurzy zaměřené přímo 

na novináře referující o zdraví? 

Ani nevím, že by pro novináře nějaký byl.  

Měla byste o vzdělávání v podobě kurzu zájem? 

Asi by to pro mě mohlo být zajímavé.  

Jaké konkrétní téma by vás v rámci kurzu zajímalo? 

Delší dobu mi trvalo, než jsem se alespoň základně zorientovala v systému proplácení zdravotní 

péče. Úhradová vyhláška je zásadním dokumentem celého zdravotnictví a je poměrně složitá, pro-

tože jsou v ní složité matematické vzorce. Je důležité pochopit, kolik jaký výkon a ve které nemocni-

ci stojí apod. Takže to je určitě téma, které bych uvítala.  

Vzděláváte se nějak v medicíně? 

Občas si procházím odbornější časopisy, ale nijak do hloubky nejdu.  

Nemůže novináře, který referuje o medicíně, limitovat, když nemá žádné zdravotnické vzdě-

lání? 

Těžko si představit, že někdo, kdo vystuduje medicínu, bude dělat novináře. A nedovedu si předsta-

vit, co jiného bych měla k žurnalistice studovat, aby mi to při práci nějak pomohlo.  

Jak se vypořádáváte s odbornými výrazy? 

Když na ně narazím v materiálech od lékařů, tak většinou žádám o vysvětlení přímo je. Případně si 

je dohledávám na internetu. V příspěvku se je snažím eliminovat a opsat, aby diváci pochopili, 
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o čem mluvím. Používám jen některé obecně známé a zavedené. Ty specifičtější překládám.  

Jak se po letech referování o medicíně v odborných výrazech orientujete? 

Nevybavuju si, že bych měla nějaký velký problém a vůbec nevěděla, o čem někdo mluví. Během 

rozhovoru se případně doptávám.  

Vyznáte se ve statistice? 

Moc ne. Netroufla bych si posoudit relevanci vědecké studie a ani to nedělám. Odbornější věci má 

na starosti redakce věci, to je spíš jejich rank.  

Cítíte odpovědnost ke čtenářům? Pokud ano, v čem spočívá? 

Určitě cítím. Svou práci se snažím dělat tak, aby v reportáži nebyly chyby, protože vnímám, že se 

na Události dívá třeba milion lidí a můj příspěvek je může ovlivnit. I na poradě je nám často vtlou-

káno, abychom usilovali o co největší vyváženost a měli v reportáži různé opozitní názory.  

Řešíte při práci nějaká etická dilemata? 

Týkají se hlavně pacientů se závažnými zdravotními problémy. Tady vyvstává dilema, jak dalece 

a jakým způsobem informovat o jejich zdravotním stavu. Každý případ posuzujeme individuálně. 

S respondenty se dopředu domlouvám, co chtějí říct a ukázat. Záleží to hlavně na nich, jak jsou 

ochotní svůj příběh odvyprávět. Když nemá někdo problém nechat se natočit v nemocnici napích-

nutý na hadičky, tak s tím nemám problém ani já. Rozhodně nikoho nenutím, aby na kameru dělal, 

že ho něco bolí, protože si to potřebujeme natočit. Některé záběry, kde daný člověk vypadá hodně 

nemocně, probírám s kolegy a editory, jestli si nemyslí, že už je to moc. Primárně taky do reportáží 

nedávám záběry, ve kterých se pacient na kameru rozbrečí. Některá témata jsou hodně emotivní, 

ale vždycky musí být zásadní důvod, proč je točíme. Dělala jsem například příspěvek o třicetiletém 

mladíkovi s poměrně agresivním typem rakoviny, na který mu prokazatelně zabírala léčba, kterou 

nehradí pojišťovna. Sice se dají domluvit výjimky, ale jedině na základě posouzení od posudkového 

lékaře pojišťovny. Ten vyhodnotil, že dotyčný léčbu nepotřebuje, i když mu zabírala a ostatní lékaři 

tvrdili, že je to jeho jediná možnost. Na tomhle konkrétním příkladu jsem ukázala, jak je rozhodující 

posudek jednoho lékaře z pojišťovny.  

Jak hodnotíte úroveň žurnalistiky o zdraví v Česku? 

Obecně není úroveň špatná. Asi odpovídá tomu, pro jaké médium je výstup určený. Není to o tom, 

že novináři zdravotnickou žurnalistiku neumějí dělat, ale spíš o prostoru, který na to mají. Článek 

v odborném časopise je určitě na lepší úrovni než zpráva v Právu, na kterou dostal autor čtyři 

sloupce.  

Limituje vás nějak nedostatek času? 

Čaj je určitě svazující. Na většinu příspěvků mám jeden pracovní den a občas si říkám, že kdyby 

bylo víc času, tak by reportáž vypadala líp. Ne všichni respondenti se mnou můžou mluvit, když jim 

zavolám až ten den ráno. Některá témata se dají posunout, když v redakci řeknu, že je zásadní re-

spondent třeba v zahraničí a bez něj by to nemělo cenu. 

A co omezení v podobě stopáže? 

S tím bojujeme tak nějak všichni. Události nejsou nafukovací, ale vměstnat některé složitější záleži-

tosti do minuty a půl je složité. Když dostanu na příspěvek dvě minuty, tak jsem šťastná, 

ale v minutě a půl toho člověk moc neřekne. Zpravodajská zkratka je nutná.  
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Příloha č. 10: Rozhovor s Ivou Bezděkovou 

Iva Bezděková, 42 let 

Je podle vás žurnalistika o zdraví v něčem specifická? 

Orientuju se spíš na zdravotnickou politiku a sociální problémy. Medicíně se věnuju okrajově. Zdra-

votnická žurnalistika je specifická tím, že je to hodně atraktivní obor pro čtenáře, a proto i pro no-

vináře. Každému novináři, který si chce vybrat oblast, co je hodně čtená a zároveň zabírá velké 

množství z veřejných prostředků, bych doporučila, aby se zaměřil právě na zdravotnictví. Dalším 

specifikem je nutnost napsat všechno odborně správně. S tím souvisí i autorizace. Třeba kolegové, 

kteří píšou o politice, mají zásadu, že nedávají autorizovat. Já většinou autorizuju, protože si chci 

udržet dobré kontakty s lékaři a dalšími lidmi. Člověk musí být hodně opatrný, aby byly správné 

nejen citace, ale i uchopení celého problému. Lékař mě dokáže upozornit na to, abych text zkorigo-

vala, aby byl v pořádku a nedošlo k žádnému zkreslení. Šíření nepravdivých a zkreslujících informa-

cí poškozuje jak veřejnost, tak jméno novináře, který je pod tím podepsaný.  

Když už jste zmínila autorizaci. Jak moc vám při ní lidé do textů zasahují? 

Citace bývají v pořádku, ale někdy se zaleknou toho, v jakém kontextu je chci použít. Nedávno jsem 

psala o slovenském lékaři, který v Austrálii udělal průlomovou studii o léku na roztroušenou 

sklerózu. Získala jsem k tomu citaci lékařky z Všeobecné fakultní nemocnice. Autorizovala ji, 

ale potom se jí nelíbil velký titulek ve stylu „Zlom v léčbě roztroušené sklerózy“. Podle ní to bylo až 

moc zjednodušené.  

Podle jakých pravidel tvoříte titulky? 

Titulky bohužel nepíšu. Dělají je editoři a jde jim hodně o čtenost. 

Když autorizujete, respektujete všechny respondentovy úpravy? 

Samozřejmě. Případně se domluvíme, jestli se to nedá ještě nějak drobně pozměnit. Mladá fronta 

není určená pro odborníky ve zdravotnictví jako třeba Zdravotnické noviny nebo Medical Tribune. 

Je v ní velký tlak na srozumitelnost.  

Kde berete náměty na články? 

Nejlepším a největším zdrojem témat jsou pro mě kontakty, co jsem během let získala. Někdo z  nich 

mě třeba upozorní, že se zrovna schvaluje důležitý zákon. A když projde, bude mít takové a takové 

důsledky, tak abych se na to podívala. Sleduju taky různé diskuze u článků. Některá témata nadhodí 

sami lékaři apod.  

Podle jakých kritérií se rozhodnete, jestli téma zpracujete? 

Rozhoduje o tom šéfredaktor na poradě vedení. Jejich systém rozhodování jako řadová redaktorka 

neznám. Důležitá je samozřejmě čtenost, aby se téma, pokud možno, týkalo co největšího množství 

lidí. Další kritéria neznám. Já se zaměřuju spíš na investigativní věci. Moc nepíšu běžné věci jako 

prevence v období chřipky. Teď řeším třeba otázku bonusů v nemocnicích, kdy prostředky určené 

na nákup léků a zdravotnických materiálů nemocnice odčerpávají od pojišťoven v mnohem větší 

míře, než ve které za ně nakupují. Zabývám se taky nedostupností léčiv apod.  

Jak v redakci probíhá navrhování témat? 

Každý den dopoledne máme poradu, kde se hodnotí noviny z předchozího dne a zadává se práce. Já 

jsem ale v redakci jenom na půl úvazku. To znamená v pondělí, v úterý a ve středu. V pátek ráno se 
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navíc posílají výhledové plány na další týden.  

Dostáváte z vedení i konkrétní zadání článku? 

Občas ano, ale drtivou většinu si vymýšlím sama.   

Jaká témata jsou vedením preferovaná? 

Přednost mají věci, co se týkají co největšího počtu lidí. Takže třeba zpráva o infarktech nebo rako-

vině je upřednostněná na úkor zprávy o motýlích křídlech, což je nemoc, kterou trpí mnohem méně 

lidí. Potom taky materiály, co nikdo jiný nemá. Ty zvyšují prestiž novin. Vedení chce, aby naše novi-

ny nastolovaly agendu a s velkými zprávami přicházely jako první. Psali jsme například o tom, 

že ministr zdravotnictví Ludvík nabádá nemocnice, aby zatajovaly, za kolik nakupují pomůcky.  

S jakými zdroji nejčastěji pracujete? 

Jsou to lékaři, ředitelé, právníci, kteří se pohybují ve zdravotnictví. Potom taky tiskoví mluvčí ne-

mocnic, lidé z magistrátu nebo z kraje. Sleduju i zahraniční stránky, jako je BBC, protože mě zajímá, 

jestli se určitý trend projevuje jen u nás nebo i jinde. Projíždím i materiály úřadů NHS, FDA apod. 

Sem tam se dostanu do kontaktu s vědeckými články a zprávami.  

Co tiskové zprávy? 

Ty pro mě zdrojem nejsou, protože se v nich nedozvím žádné exkluzivní informace, co nikdo jiný 

nemá.  

Pociťujete tlak ze strany pracovníků PR? Pokud ano, jak se projevuje? 

Není to tlak. Sice mi pořád chodí obtěžující e-maily, nebo mi dokonce telefonují, ale já se s nimi ne-

bavím. Není to etická zásada, ale prostě mi sami nepřinášejí žádné informace, co bych mohla zve-

řejnit. Kromě nás totiž tu tiskovou zprávu poslali i do dalších médií. Na to, co mi nabízí PR agentura, 

se dívám a priori nedůvěřivě. Dostala totiž peníze, aby propagovala třeba určitý lék. Když je to hod-

ně důležité, tak na to upozorní sama nemocnice nebo vědec. Když mě pozve PR agentura na tiskov-

ku k novému léku na rakovinu prostaty, nepřijdu na ní, protože k tomu nemám důvěru.  

Promítá se do vámi zpracovaných textů nějakým způsobem inzerce? Pokud ano, jak? 

V Mladé frontě je naštěstí inzerce od obsahu úplně oddělená. V Medical Tribune, kde jsem pracovala 

dřív, měla inzerce velký vlil. Hlavními nositeli peněz byly farmaceutické firmy.  

Jsou pro vás zdrojem informací i obyčejní lidé? 

Ano, hluboké lidské příběhy mají v redakci taky vysokou prioritu. Jsou hodně čtené a vždycky je 

lepší nějaký obecný problém ilustrovat na konkrétním příkladu. Nedávno jsem psala o pacientech 

s amputovanými končetinami a jejich špatnému přístupu k péči. Byli moc rádi, že jsem o nich napsa-

la, protože chtěli na tenhle problém poukázat. Když píšu nějaký takový článek, tak u něj vždycky 

přemýšlím, jak bych se cítila já, kdyby o mně tohle vyšlo v novinách.  

Posuzujete nějak relevanci zdrojů informací? Pokud ano, jak? 

Okruh zdrojů, se kterými pracuju, je dost ustálený. Než něco zveřejním, tak to samozřejmě musím 

ověřit. Neověřuju důvěryhodnost zdroje jako takového, ale tvrzení, které mi řekl.  

Obměňujete zdroje, nebo se stále obracíte na ty samé? 

Mění se to, protože někdo třeba nemá dlouhodobě čas se mnou komunikovat. Mnohem častěji než 

na samotné lékaře se obracím na mluvčí nemocnic a pojišťoven, protože mě zajímají spíš provozní 

a finanční záležitosti.  
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Jaká je ochota lidí, které oslovíte, poskytnout vám informace? 

Někteří lidé a instituce se mnou odmítají komunikovat, i když by měli, protože píšu spíš investiga-

tivní články. Nelíbí se jim, že odkrývám věci, které by podle nich měly zůstat skryté. Například mi-

nisterstvo zdravotnictví v době ministra Němečka se mnou odmítalo mluvit nebo taky VZP mi ne-

odpovídá na dotazy. Odkážou mě, abych to poslala na 106. Potom jsou taky zdroje, které chtějí spo-

lupracovat, ale nechtějí být v článku uvedeny. Nebo dokonce nechtějí zveřejnit ani informaci, kterou 

mi řekli, protože by bylo každému jasné, odkud je.   

Dopustila jste se při práci pochybení, o kterém byste se zpětně dozvěděla? 

Několikrát se stalo, že jsem text odevzdala v pořádku, ale po editorském zásahu vznikla chyba nebo 

nepřesnost. Třeba zmizela nula a z 50 000 bylo najednou 5 000 nebo se z mluvčí sdružení stala 

mluvčí Aholdu. Někdy je to hodně nepříjemné.  

Jak moc vám editor do textů zasahuje.  

Většinou jde o stylistické úpravy.  

Vidíte článek ještě před vydáním, abyste zachytila případné nesrovnalosti? 

Finální úpravy se někdy dělají hodně pozdě večer, ale snažím se na konečnou verzi dohlédnout. 

Kdo má poslední slovo, když se neshodnete na úpravách? 

Vždycky je to nějaká míra kompromisu.  

Jak často vyrážíte při práci do terénu? 

Řekla bych, že 60 % času strávím v redakci, kde telefonuju a posílám e-maily, a 40 % v terénu. Cho-

dím na různá neformální setkání, kde dostávám tipy na témata, ale taky do parlamentu na brífinky 

ministerstva. Případně dělám reportáže z konkrétního místa. 

Kolik času v průměru strávíte nad jedním článkem? 

Když se něco stane ten den, tak o tom musím ten den i napsat. Na složitějších věcech pracuju třeba 

dva pracovní týdny, protože potřebuju zjistit souvislosti a jít pod povrch. Investigativní texty můžou 

trvat i měsíce, ale během té doby musím odevzdávat i jiné články.  

Jak velkým omezením je pro vás nedostatek času? 

Někdy velkým, ale je to i dobré v tom, že když nemám nekonečně dlouho času, donutí mě to článek 

napsat. Novinový článek není diplomová práce, takže nemůžu jít moc do hloubky. Mým úkolem je 

zjistit, co je podstatou problému a co je aktuální a s tím jít ven.  

Jaké máte vzdělání? 

Bakaláře jsem vystudovala na Fakultě humanitních studií UK a magistra mám z masové komunika-

ce taky na UK.  

Máte za sebou nějaké vzdělávací kurzy v oblasti medicíny nebo kurzy zaměřené přímo 

na novináře referující o zdraví? 

Ne, učím se při práci. 

Víte o tom, že by takové kurzy v České republice někdo pořádal? 

Ne. 

Měla byste o vzdělávání v podobě kurzu zájem? 

Určitě by mě zajímalo, co by se tam říkalo, ale nesměly by z toho plynout žádné závazky a nesmělo 

by to být financované třeba farmaceutickými firmami.   
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Jaké konkrétní téma by vás v rámci kurzu zajímalo? 

Uvítala bych větší vhled do právních záležitostí. V Mladé frontě jsme měli půlhodinové školení 

s podnikovým právníkem, kde jsem zjistila, že novinář je vlastně jednou nohou v kriminále. Neví, co 

si může dovolit napsat. Nese zodpovědnost i za citované osoby. Když cituje někoho, kdo neříká 

pravdu, a nezjistil si opačný názor, tak za to může nést odpovědnost. Takových věcí je poměrně 

dost. Taky bych ráda podrobněji viděla do ekonomického fungování nemocnic.  

Nemůže novináře, který referuje o medicíně, limitovat, když nemá žádné zdravotnické vzdě-

lání? 

Mně při práci medicínské vzdělání nijak nechybí. Ale možná je to tím, že se až tolik nevěnuju zdraví 

jako takovému. Na téhle úrovni není zdravotnické vzdělání potřeba. Možná naopak, když je člověk 

příliš zaangažovaný, není schopný podat informace srozumitelně. K dělání profese je podle mě dů-

ležitější mít alespoň nějaké žurnalistické nebo mediální vzdělání. Nestačí přijít z ulice a začít psát. 

U takových lidí se to hodně odráží na kvalitě textů. Díky studiu člověk získá instinkty a povědomí 

o tom, co je správně a co ne.  

Jak se vypořádáváte s odbornými výrazy? 

V redakci je nahrazujeme českými ekvivalenty. Někdy se ho snažím nechat, ale je mi řečeno, že by to 

nikdo nepochopil. Takže z jednoho slova musím udělat dvě věty, abych to dostatečně vysvětlila.  

Jak se po letech psaní o medicíně v odborných výrazech orientujete?  

V základních dobře a zatím nenastala situace, kdy by mě zradil internet. Termín si zadám do Googlu 

a ověřím si, jestli je vysvětlení stejné v několika zdrojích.  

Vyznáte se ve statistice? 

Základy statistiky jsme měli ve škole, ale moc se v ní nevyznám. Práce s čísly je pro mě trochu ob-

tížná, ale kontrolují to po mně editoři.  

Cítíte odpovědnost ke čtenářům? Pokud ano, v čem spočívá? 

Ano. Nechci je uvádět v omyl zjednodušenými tvrzeními a nechci jim dávat falešnou naději. Proto 

o některých věcech ani nepíšu. Není to jenom o tom, co novinář napíše, ale i o tom, co nenapíše. Moc 

jsem třeba nechtěla psát o protestech praktických lékařů, protože jsem nepochopila, proč by zrovna 

oni měli dostávat vyšší kapitační platby. Informovali jsme o tom, ale nedali jsme tomu takový pro-

stor, jako když potřebovali peníze lékaři v nemocnicích. Ti slouží čtyřiadvacetihodinové služby, 

nezavřou ordinaci ve čtyři hodiny jako praktici.  

Řešíte při práci nějaká etická dilemata? 

Když za mnou přijde s tématem někdo zvenčí, musím zvažovat, proč ho mám zveřejnit právě teď 

a jestli to nemá sloužit něčím zájmům. Zvažuju, jestli fotit nemocného člověka, zvlášť když je to dítě, 

nebo rovnou říct šéfovi, že to dělat nebudu. Potom jsou osobní dilemata, kdy se musím rozhodovat, 

jestli jít do politického nebo ekonomického sporu. Jestli to pro mě není moc ohrožující. Psala jsem 

o mnoha podivných finančních transakcích ve zdravotnictví. Poukazovala jsem na podivné transak-

ce podnikatelů ve zdravotnictví napojených na politiky, kteří čerpají stamiliony korun z veřejných 

prostředků, ať už ze státního rozpočtu nebo z evropských peněz. Kvůli několika podobným kauzám 

čelila moje redakce i já několika soudním žalobám. Je jasné, že investigativa je velmi stresující. Psaní 

o běžných nemocech a starostech pacientů je sice mnohem snadnější, ale neméně důležité. 


