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2. ÚVOD 

 

 Tématem této práce je rakovina. Toto téma na jednu stranu nemusí vypadat 

příliš atraktivně – je pro většinu z nás spojeno s něčím, co je nepříjemné až odporné, 

degradující, vražedné, a rozhodně velmi nežádoucí u kohokoli blízkého. Právě o tom 

by ale tato práce měla být. 

 Jak píší média o rakovině? Snaží se prezentovat ji racionálně, za použití 

výsledků vědecké práce, a tím nemoc zbavovat jejích tabu a mýtů? Nebo je jim 

naopak bližší snaha problém zatížit city, čtenáře strašit a rakovinu ukazovat jako 

hrozbu? Tyto dva základní předpoklady budou úhelným kamenem následujících 

stránek, respektive především kvantitativní analýzy. Formulováno do hypotézy: 

„Média přistupují na binárně opoziční kód v oblasti prezentace rakoviny; o rakovině 

se informuje stereotypně v oblasti užití racionality a emocionality.“ 

 Na takto směle postavenou hypotézu je možné reagovat i skepticky. Proč se 

vlastně zabývat médii a rakovinou? Má nějakou souvislost to, co se píše v médiích, 

s tím, jak jsou věci – v tomto případě konkrétní nemoc – nazírány? I tato otázka bude 

předmětem teoretické části této práce, i když už na tomto místě je možné 

podotknout, že o účincích médií je velmi těžko se dohodnout. Pro ilustraci toho, jak 

se na proměny současné společnosti, rakovinu a potažmo média dívají dva autoři 

beletrie, respektive esejí. 

 Prvním z nich je Konrád Lorenz, který se ve své knize Osm smrtelných hříchů 

(1990) zamýšlí nad současnou architekturou. „Srovnejme staré jádro jakéhokoli 

evropského města s jeho moderní periférií. (…) Objektivně nahlíženo a matematicky 

namísto esteticky vzato spočívá rozdíl ve ztrátě informace. Buňka zhoubného nádoru 

ztratila tu genetickou informaci, kterou potřebuje, aby byla schopna hrát svou roli jako 
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užitečný člen zájmové komunity celého těla. (…) Chybějí jí speciální struktury a 

bezohledně a neohraničeně se rozmnožuje, takže nádorová tkáň prorůstá do dosud 

zdravé tkáně  a ničí ji. Podobnosti mezi obrazem městské periférie a nádorem jsou 

očividné.“ 

 Tomu, jak jsou vyjádření o rakovině metaforicky používána, je věnována 

v následujícím textu celá kapitola. Na tomto místě stojí za povšimnutí, že je nádor 

přirovnáván k něčemu, co stojí vně člověka, obklopuje ho. Ještě dále jde Umberto 

Eco ve svém románu Foucaultovo kyvadlo (1991). Tento román, jehož zápletka  je 

postavena na hře trojice hrdinů s významy znaků a výkladem dějin podle 

alternativního Plánu, na konci jeden z trojlístku opouští, nemocný rakovinou. Před 

smrtí svému příteli říká: „Zpřeházet písmena Knihy znamená přeházet Svět. Z toho 

není úniku. A platí to pro všechny Knihy, i pro Slabikář. (…) Co myslíš že buňky jsou? 

Celé měsíce jsme jako zbožní rabíni vlastními rty pronášeli odlišnou kombinaci 

písmen Knihy, GCC, CGC, GCG, CGG. Co naše rty pronášely, to naše buňky 

poslouchaly. Co myslíš, že mé buňky vlastně provádějí? Vymyslely si svůj vlastní 

Plán, a teď už se jím řídí. Mé buňky vymýšlejí příběh, který se liší od ostatních 

příběhů. (…) Nějaký smysl musí být správný a jiný nesprávný, jinak člověk umře. 

Jenže i ony si jen tak hrají a na nic nevěří. (…) Umírám, protože jsem své buňky 

přesvědčil, že neexistují žádná pravidla, že s každým textem si člověk může dělat, co 

se mu zlíbí.“ 

Oba tito autoři ve svém textu přirovnávají nádor k něčemu, co se objevuje 

mimo lidské tělo. Eco od podobnosti přechází dokonce ke kauzalitě – tu ale můžeme 

snadno přisoudit i Lorenzově úvaze. Pokud člověka obklopují věci, které vznikají, 

existují a případně zanikají – nebo spíše nezanikají – bez ohledu na jakýkoli řád, 

proč by stejným způsobem nemohly fungovat i buňky lidského těla? 



 6 

 Tahle otázka je pochopitelně za horizontem možných úvah, relevantních pro 

záměr této práce, poskytuje nicméně ilustrativní vhled do toho, jak zajímavým – a 

z mnoha různých úhlů nahlížitelným – jevem rakovina je. Bezesporu se jí věnují i 

média, která mohou tím, že jí budou věnovat více, zlepšovat informovanost lidí (jaká 

to bude informovanost, to už je otázka). S vyzněním informovanosti můžeme pak 

uvažovat o vlivu na „mentalitu doby,“ na to, jakým směrem může být u příjemců 

mediálních obsahů smýšlení o rakovině ovlivněno. Tato otázka bude směřovat spíše 

ke kvalitativní analýze, která hlouběji postihne strukturu mediálně komunikovaných 

sdělení. 
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3. NEMOC A RŮZNÉ FORMY JEJÍHO UCHOPOVÁNÍ 

 

 Na nemoc jakožto každodenní jev dnešní společnosti je možné pohlížet různě. 

Můžeme si říci, že nemoc je „stav organismu, vznikající působením zevních či 

vnitřních okolností, které narušují jeho správné fungování a rovnováhu. Dochází 

k poruchám funkce a struktury orgánů, které vedou ke vzniku příznaků a k dalším 

důsledkům.“ (Vokurka, 1994) Můžeme ale nemoc chápat také jako jev, jehož definice 

je dána učením, jehož vymezení si musí dítě si během života osvojit a který má nejen 

aspekt individuální, ale hraje významnou roli i v sociálních vztazích (Herzlich, 1972). 

 Pohled, který vychází z klasifikace nemoci jako narušení tělesných funkcí, 

umožňuje několik základních způsobů zkoumání nemocí. Kromě medicínských 

oborů, například biomedicínských a klinických neboli antropomedicínských, existují 

také obory sociomedicínské, které se zabývají šířeji péčí o zdraví a o zdravé životní 

prostředí (Žáček, 1984). Posledně jmenované obory využívají ve své práci například 

statistické, epidemiologické, demografické či sociologické metody. Jejich přístup ke 

studiu nemocí je možné označit také jako sociálně hygienický nebo sociálně lékařský 

(ibid.). 

 Chápání nemoci se ale může pohybovat také v jiných stupnicích hodnocení. 

Například především mezi nemocnými samými může oscilovat mezi pojetím „zdraví 

jako nepřítomnost nemoci“ a koncepcí „zdraví jako cíl, ideál“ (Gwyn, 2002). Je také 

možné vnímat zdraví a nemoc jako póly stupnice, mezi nimiž se člověk pohybuje a 

v nichž v určitém místě vede linie, již vnímáme jako hranici mezi zdravím a nemocí 

(Žáček, 1984).  

 Důležité je také poznamenat, že je užitečné rozlišovat dva aspekty nemoci. 

Zatímco pro lékaře nemoc znamená určitý soubor příznaků a s nimi spojených 
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léčebných postupů, definovaných na poli biomedicíny, pro pacienta je nemoc 

„subjektivní odpovědí pacienta a jeho okolí na fakt, že je nemocný“ (Gwyn, 2002). 

V souvislosti s touto distinkcí (v angličtině vyjádřenou rozdílem mezi termíny 

„disease,“ nemoc, a „illness,“ onemocnění) je také třeba poznamenat, že stejně jako 

se liší tyto dva pohledy na nemoc, liší se i názory na její příčiny – proti 

biomedicínskému konceptu zde stojí laické vysvětlení, které může zahrnovat i další 

aspekty nemoci (např. léčbu) (ibid.). 

 V průběhu dějin se vedle linie studia nemocí, kterou dnes především chápeme 

pod pojmem medicína, tedy zaměřené na fyziologické příznaky nemoci, rozvíjelo 

také chápání zdraví a nemoci jako stavu rovnováhy či nerovnováhy mezi člověkem a 

prostředím (Herzlich, 1973). V dnešní době může být vnímání kontextu pro studium 

nemoci zaměřeno různými směry, například psychosomatická medicína studuje 

spojení psychologických a organických projevů nemocí, sociální medicína a sociální 

psychiatrie jsou zaměřeny na prevenci a léčení nemocí. Dále je možné nemoci 

studovat z pohledu antropologického, který zohledňuje různé pojímání nemocí 

v jednotlivých kulturách, což má význam nejen například pro používané terapeutické 

metody, ale i pro sledování různých vzorců hodnot v jednotlivých kulturách. Konečně 

je pak předmětem studia nemoc v naší vlastní společnosti, jakým způsobem 

ovlivňuje realitu a určuje sociální chování (ibid.). 

 Z nabídky pohledů na zdraví a nemoc se tato práce zaměří jen na ty, které 

slouží cíli této práce, tj. které ilustrují možné rozdíly mezi medicínským chápáním 

nemoci a laickým pohledem na nemoc, na to, jakým způsobem je na nemoc možné 

pohlížet v rámci medicínského diskurzu, a také na to, jakou roli v procesu vzniku 

laických názorů mohou hrát média.  
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3.1 Nemoc jako medicínský jev 

 

 U jevu jako je nemoc si můžeme vybrat z celé řady definic, které ji různým 

způsobem vymezují. Současná biomedicína předpokládá definice, spočívající 

v narušení běžných funkcí organismu. V této souvislosti ale je třeba také vědět, co to 

je zdraví. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se jedná o „stav úplné 

fyzické, psychické a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo 

tělesné chyby“ (Vokurka, 1994). Je možné poukazovat na různé nedostatky této 

definice. V důsledku nejasnosti pojmu „úplná pohoda“ (a konceptu zdraví, který je 

v této souvislosti prezentován) dnes například stále častěji lidé podléhají tlaku, který 

je nutí získat jakési nereálné „superzdraví,“ které by bylo konečným dosažením 

ideálu (Gwyn, 2002). Definice WHO také pomíjí fakt, že zdraví je možné 

odstupňovat, případně že se kvalita zdraví může proměňovat.  

Proto kombinací různých názorů vzniká model, který počítá se třemi složkami 

zdraví: tělesnou a psychickou pohodou, nenarušeností životních funkcí a 

společenských rolí, a konečně adaptabilitou, tj. přizpůsobivostí s tendencí zachovat 

fyziologickou a sociologickou homeostázu (Žáček, 1984). K tomuto způsobu 

typologizace nemocí je třeba poznamenat, že především díky funkčnímu hledisku 

můžeme vyhodnotit i příznaky, které není možné jednoznačně identifikovat ani jako 

zdraví, ani jako nemoc (např. nemocný s prekancerózním stavem, hluchoněmý, 

osoba s dočasnými duševními problémy apod.) (ibid.). 

Koncepce zdraví může být rozpracována i do soustavy indikátorů, které 

vyjadřují různé stupně zdraví, resp. nemoci. Autor takovéhoto schématu, S. Fanshel 

(in Žáček, 1984), hodnotí nemocného člověka podle stupně dysfunkce, přičemž 

těchto stupňů je 10, označených S0 (naprosté zdraví ve smyslu definice WHO) až S9 
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(bezvědomí, kóma, smrt). Tyto stupně zohledňují funkční důsledky nemoci (tedy 

svého druhu sociální aspekt) bez ohledu na klinický původ nemoci. Podobným 

způsobem je klasifikován stupeň invalidity, při němž je různým každodenním 

činnostem přidělen počet bodů, a na základě jejich součtu se hodnotí, nakolik je 

osoba soběstačná (ibid.). Obdobným způsobem je možné pokusit se kvantifikovat 

duševní aspekt zdraví, a to na základě skóru dosaženého při odpovídání na otázky o 

pozitivních a negativních pocitech, souvisejících se zdravím (ibid.). 

Tímto exkurzem jsme ovšem odbočili od hlavní linie, tedy od přísně 

medicínského pohledu na nemoc. A učiníme odbočení ještě jednou, protože by asi 

bylo vhodné zabývat se tím, jak se pohled na nemoc v průběhu dějin proměňoval 

(Duin, 1997). Nebudeme podrobně rozebírat jednotlivé vědecké objevy, spíše se 

zaměříme na milníky v přístupu k nemoci, pacientovi a léčení jako takovým. 

Na úsvitu dějin v Egyptě existovaly tři typy lékařů: jedni vyháněli duchy, druzí 

podávali léky a třetí prováděli chirurgické zákroky. Choroby přitom hodnotili podle 

toho, za jak léčitelné je považovali, přičemž u neléčitelných se ordinovaly jen 

uklidňující prostředky a zaříkávání. Existují i důkazy o tom, že egyptští lékaři si cenili 

pozitivního myšlení nemocného. Židé naopak věří, že nemoc je trestem za hřích a 

jediný, kdo od ní může pomoci, je Bůh1. Opatření, která se proti onemocnění 

prováděla, měla většinou povahu hygienickou. Východní země operovaly s chápáním 

nemoci jako odchylky od přirozené rovnováhy těla2, a stejným způsobem i Řekové 

vnímali roli čtyř tělesných tekutin. 

Významný převrat v nahlížení nemoci přišel v době osvícenství, kdy se 

medicína jako věda soustředila na anatomii a účel „léčit člověka“ se pro většinu 

lékařů změnil spíše v cíl „opravit tělo.“ Na konci osmnáctého století bylo ve Francii 
                                                
1 Ve středověké Evropě byl stejným způsobem chápán mor. 
2 O tom, jak na tvoření evropské – analytické – a východní – holistické – medicíny mohl mít vliv 
existující sociální systém viz Nisbett, 2001. 
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formulováno zjištění, že pro proces léčení chorob má svůj význam i imaginace. Jinak 

ale převládala tendence ke studiu těla jako stroje, která vyvrcholila v práci Rudolfa 

Wirchowa. Tento patolog druhé poloviny 19. století prováděl významné objevy na poli 

cytologie, vzniku buněk a jejich možných změn při onemocněních orgánů. 

Důležité je vědět, že alternativní metody léčení nemocí nejsou rozhodně 

moderním vynálezem. Nedůvěřivé postoje k lékařům provázela obliba různých 

domácích přípravků, stejně jako například homeopatická léčba, už od 18. století. 

Dalším mezníkem v péči o zdraví se stal zájem o zdraví populace jako celku. 

To s sebou přineslo nejen programy předcházení šíření infekčních chorob, ale také 

preventivní programy pro populaci obecně. S tím souvisí i vznik veřejného 

zdravotního pojištění. 

Až po druhé světové válce se opět v medicíně rozmohly alternativní proudy, 

které zdůrazňují pohled na pacienta jako celek, jako člověka, který není jen 

souhrnem nemocných tkání. Nejznámějším z těchto proudů je holismus, ale i u 

dalších alternativních praktiků – například chiropraxe, akupunktura – se většinou 

pacientům dostávalo více pozornosti jako osobám než u lékařů tradiční „západní“ 

medicíny. V současnosti jsou ale sociální a psychologické faktory stále podstatnější i 

zde (viz kapitola 3.2.2). 

A nyní už opravdu zpět k nemoci v pojetí současné medicíny. Nemoc se 

z klinického hlediska3 klasifikuje na základě Mezinárodní klasifikace nemocí, která 

byla naposledy aktualizována v 90. letech, přičemž se jedná už o desátou z řady 

klasifikací nemocí, které započaly v roce 1983 Bertillonovou klasifikací neboli 

Mezinárodním seznamem příčin smrti (Mezinárodní, 1997). Současná klasifikace je 

založena na principu trojmístných kódů, v nichž první místo tvoří písmeno a další dvě 
                                                
3 Užší biomedicínské hledisko definuje nemoc jako „poruchu orgánů, tkání, buněk a subcelulárních 
struktur až na molekulární úroveň, která zákonitě vyvolává poruchy funkce, jež se posléze projevují 
jako příznaky onemocnění“ (Raboch, 2001). 
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čísla; tato trojmístná klasifikace je v případě potřeby doplněna čísly na dalších 

místech. Základem klasifikace je sledování příznaků, od nichž je poté odvozeno další 

zařazení nemoci. V některých případech je speciální pozornost věnována také 

původci nemoci nebo místu projevu (Žáček, 1994). Z pohledu klasifikace je nemoc 

uzavřenou, rozpoznatelnou a definovatelnou jednotkou. Věda o nemoci se nazývá 

nozologie (nosos řecky nemoc, logos řecky rozum).  

Na vzniku nemoci se podle názoru současné medicíny podílejí tři faktory, 

označované za tzv. etiologickou triádu: prostředí (vnější i vnitřní), specifické agens a 

vlastnosti člověka (Žáček, 1984). Specifické agens ale podle názoru vědců 

v současnosti stále více pozbývá na jednoznačnosti a naopak roste důraz na souhru 

více faktorů, které společně vedou ke vzniku nemoci (plurifaktorová koncepce). 

V rámci pohledu na souhru faktorů, které spolupůsobí při vzniku nemoci, se 

v současnosti medicína také přibližuje těm pohledům na nemoc, které se soustřeďují 

na člověka a jeho charakteristiky (životní styl, psychické předpoklady, individuální 

odolnost…) (Herzlich, 1973). 

Na nemoci je možné pozorovat dva hlavní aspekty, a to její stránku vnější a 

vnitřní. Zevní stránkou nemoci jsou různé symptomy v nejširším smyslu slova – 

klinické, fyziologické, biochemické, projevy v chování nemocných osob etc. Tato 

fakta jsou do konceptu nemoci spojena na základě výkladu vztahů mezi jevy a 

porozumění zákonům, kterými lze vyložit vznik a rozvoj nemoci (ibid.).  

Při hledání podstaty nemoci je možné uplatnit dvě hlediska, a to strukturální 

neboli etiologické a hledisko historické neboli patogenetické. Etiologický pohled se 

pokouší odhalit vnitřní strukturu nemoci a hledá její příčinu (řecky aitia – příčina). Je 

třeba přiznat, že u mnoha nemocí dnes etiologie může sledovat jen děje, jimiž 

organismus reaguje na neznámé onemocnění, které je první příčinou a které není 
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známo (Vokurka, 1994). Patogenetické hledisko se soust řeďuje na rozvoj 

onemocnění, na různé stupně jeho vývoje a na souvislosti mezi těmito stupni. 

(Žáček, 1984). Syntézou obou pohledů na nemoc je etiopatogeneza, která popisuje 

jak příčinu nemoci, tak i další procesy, které rozvoj nemoci provázejí (Vokurka, 

1994). Příkladem toho, jaký je rozdíl mezi oběma pohledy, může být studium zánětu 

– ten má nějakého původce, zároveň jsou ale s jeho vznikem spojeny různé procesy 

v postižené tkáni. 

S hledáním etiologie a patogeneze je nerozlučně spjat pojem diagnostika, tedy 

hledání diagnózy. Diagnózou rozumíme rozpoznání nemoci a její pojmenování, 

přičemž stanovení správné diagnózy je předpokladem správné léčby (Vokurka, 

1994). Jednotka -  nemoc, k níž diagnóza vede, podává definici na základě 

symptomů neboli projevů, popřípadě syndromů (trsy projevů či symptomů), a zároveň 

se nemoc vymezuje negativně, tj. diferenciálně diagnosticky. Tím dojde k odlišení od 

jednotek příbuzných nebo v projevech podobných. 

S nemocí jsou spojeny také další aktivity, složky medicíny, jimiž jsou terapie, 

prevence a rehabilitace. Podle některých konceptů je možné označit to, co běžně 

rozumíme pojmem prevence, tedy předcházení nemocem, za prevenci primární a 

včasnou diagnostiku a léčbu, které přecházejí dalšímu rozvoji nemoci, za prevenci 

sekundární (Žáček, 1984). Rehabilitace, která se snaží odstranit důsledky nemoci a 

obnovit stav pacienta, je pak poslední fází léčby. 

Terapie neboli léčba je vlastním smyslem medicíny, medicínské pojetí nemoci 

jako takové směřuje právě k výběru a aplikaci té nejvhodnější léčby. V principu je 

možné léčit kauzálně, tedy se zaměřením na příčinu nemoci, a pokud příčina není 

známa nebo není-li znám lék, je možné mírnit příznaky nemoci, tj. použít léčbu 

symptomatickou (Vokurka, 1994). Existují různé léčebné modality, jež je v mnoha 



 14 

případech možné zvažovat vzhledem k přínosům a možným nežádoucím účinkům. 

Patří mezi ně například léčba celkovými opatřeními (klid na lůžku, příjem tekutin, 

teplo atd.), dále léčba medikamentózní (léky), operační (chirurgický zákrok), 

konzervativní (chirurgické choroby bez použití operace) a další (např. balneoterapie, 

radioterapie), přičemž často je účelné tyto metody kombinovat. 

Rehabilitaci je možné chápat ve dvou smyslech (ibid.). V prvním z nich je to 

obecně obnovení původního stavu, výkonnosti atd., přičemž do jisté míry se 

rehabilitace uplatňuje v každém léčení, jehož cílem je úplné uzdravení pacienta. 

Druhý, užší význam slova rehabilitace se vztahuje k oboru medicíny, který se cíleně 

zaměřuje na obnovu výkonnosti nemocného. Nejčastěji se tento přístup používá při 

obnovení schopností pohybových. 

Jak již bylo zmíněno v předcházející kapitole, pohled na nemoc a její léčení se 

může zaměřit na různou úroveň působení nemoci (Žáček, 1984). Biomedicínské 

obory se zajímají především o fyziologickou stránku nemoci, pohybují se na úrovni 

jednotlivých tkání či orgánů, zatímco antropomedicínský pohled se zaměřuje na 

pacienta jako celek, na klinické projevy jeho onemocnění. Sociomedicínský přístup 

pak už přesahuje do oblasti studia nemoci jako sociálního jevu.  

 

3.2 Nemoc jako sociální jev 

 

 Nemoc jako sociální jev je možné chápat například s ohledem na 

epidemiologickou stránku věci – tedy to, jak často se nemoc v populaci vyskytuje, 

jaké jsou zákonitosti jejího výskytu, což úzce souvisí také s možností předcházení 

nemocem. Dalším možným pohledem na sociální dimenzi nemoci je perspekt iva, 
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která bude sledovat nemoc v kontextu individua a jeho okolí, tedy způsoby laického 

chápání nemoci. 

 

3.2.1 Epidemiologie 

 

 Epidemiologie má podle Oxford Textbook of Public Health (Holland, 1991) tolik 

definic, kolik je epidemiologů. Obecně se dá říci, že „epidemiologie je filozofická 

metoda studia zdravotního problému, a může být aplikována na širokou škálu 

problémů, od přenosu infekčních nemocí po podobu nové strategie rozšiřování 

zdravotní péče.“ Etymologický původ slova naznačuje, že se jedná o vědu (logos) o 

tom, co je mezi (epi) lidmi (demos). Pokud jde o další definice, je možné nabídnout 

tu, že se jedná o „vědu zabývající se studiem chorob a faktory, které jej ovlivňují“ 

(Vokurka, 1994), nebo o „pole medicíny, které se zabývá vztahem různých faktorů a 

podmínek, které určují frekvenci a distribuci infekčního procesu, nemoci nebo 

fyziologického stavu v lidské společnosti“ (Holland, 1992). Je také možné chápat 

epidemiologii v užším slova smyslu jako vědu vztahující se k epidemiím infekčních 

chorob, zatímco epidemiologii v širším slova smyslu jako metodologicky 

propracovanější sociální lékařství nebo sociální hygienu, tedy ve významu 

odpovídajícím výše zmíněným definicím (Žáček, 1984). 

 Cílem epidemiologie je zkoumání vztahu mezi agentem, tedy původcem 

nemoci, prostředím a hostitelem, tedy obvykle člověkem (Holland, 1991). Tyto tři 

složky jsou epidemiologem popisovány vzhledem k času, prostoru a osobě, přičemž 

z takového popisu je často možné objasnit to, kdo je původcem nemoci, jaký je 

přirozený průběh nemoci a jaké rizikové faktory zvyšují pravděpodobnost, že hostitel 

onemocní danou chorobou. Díky těmto informacím dokáže epidemiolog často 
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navrhnout způsob, jakým je možné zasáhnout do vývoje nemoci, aby byla zastavena 

nebo aby se zabránilo smrti (Holland, 1991). 

 Pokud použijeme epidemiologický pohled na nemoc jako východisko pro 

klasifikaci obyvatelstva podle zdraví či naopak nemocnosti (Žáček, 1984), vznikne 

několik základních skupin: 

• osoby naprosto zdravé 

• osoby zdravé, ale ohrožené vnějšími nebo vnitřními faktory 

• osoby bez symptomů, ale s latentní formou nemoci (nesnadno odhalitelné),  

inaparentní formou nemoci (odhalitelné skríningem) či subklinickou formou 

nemoci (odhalitelné běžnými prohlídkami) 

• osoby se symptomy, které ale nejsou ošetřovány (léčí se samy, nevnímají či 

bagatelizují obtíže apod.) 

• nemocné osoby, léčené ve zdravotnických zařízeních 

• osoby s trvalými následky nemoci (či úrazu). 

Tato klasifikace je užitečná pro řešení některých situací, například při vybírání 

cílových skupin pro skríningové programy. 

Epidemiologie pracuje s tzv. epidemiologickým modelem nemoci, který 

předpokládá existenci výše popsaných stadií a člověka-nemocného jako osobu, která 

mezi těmito jednotlivými fázemi nemoci přechází (ibid.). 

Epidemiologie studuje výskyt nemocí v populaci řadou metod, které se 

zaměřují například na odhadnutí výskytu nemoci v populaci nebo utvoření obrazu o 

dynamice nemoci, přičemž výsledky těchto výzkumů mají celou řadu využití, mohou 

posloužit k testování výzkumných hypotéz, být podkladem pro zdravotnickou správu, 

pro klinické lékaře, pro výzkum i pro prevenci (ibid.).  
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Existuje řada ukazatelů, které popisují stav nemocnosti (morbidity) v populaci. 

Nejdůležitějšími mezi nimi jsou prevalence, incidence a mortalita. Všechny tyto údaje 

vyjadřují četnost, nejčastěji počet případů na 100 000 obyvatel. Incidence vyjadřuje 

počet nově vzniklých případů za období jednoho roku (Vokurka, 1994), prevalence 

pak počet nemocných v určitý daný okamžik (Žáček, 1984); mortalita je vyjádřením 

počtu zemřelých na danou příčinu (ibid.). Existují také další proměnné, například 

ukazatel ukončení (počet vyléčených za dobu intervalu), a případně proměnné, 

odvozené ze vztažení výše zmíněných údajů k údajům jiným. 

Epidemiologie studuje nemoc v sociálním kontextu, bezesporu. Pravdou ale 

je, že v jejím základu stojí medicínské pojetí nemoci a jejímž nejčastějším 

metodickým nástrojem jsou analýzy kvantitativního charakteru. Nemoc je z pohledu 

epidemiologie medicínským problémem, nikoli společenským či sociologickým jako 

pro další přístupy. 

 

3.2.2 Sociální význam nemoci 

 

 Nemoc v sociálním kontextu je možné nahlížet mnoha způsoby. Nemoc jako 

jev, který ovlivňuje nejen jedince, ale i jeho okolí, nemoc jako jev, jehož nahlížení se 

v průběhu času proměňuje, nemoc jako jev, který je definován nejen medicínskou 

diagnózou, ale také identifikací člověkem a společností, respektive konstrukcí 

v sociální interakci. V náznaku by se tato práce měla dotknout všech těchto pohledů, 

i když podrobnější analýza problematiky sociální konstrukce nemoci není jejím 

předmětem. 

  Tomu, jak se mění nahlížení nemoci v souvislosti s vývojem společnosti jako 

celku, se věnuje část kapitoly 3.1. Na tomto místě je ale možné tento trend blíže 
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ilustrovat na příkladu nemocí duševních, které jsou předmětem řady studií. 

Nejznámější z nich z pera M. Foucaulta (1993) popisuje, jak se proměňoval přístup 

společnosti k „bláznům4.“ Podrobně rozebírá způsoby zacházení s nimi a různé 

druhy jejich izolace od ostatní společnosti (tuláci, „lodě bláznů,“ špitály, vězení, 

útulky) i širší proměny chápání blázna – tedy někoho, kdo se odlišuje – v rámci 

společenských změn. Do konce 18. století nebývalo šílenství podrobeno medicínské 

léčbě, od té doby se lékařství snaží řešit i duševní nemoc, i když k tomu zhusta nemá 

kompetenci a proměňuje podle situace použité metody diagnostiky i terapie (Raboch, 

2001).  

 Duševní nemoc ale výmluvně ilustruje fakt, že i diagnóza je sociálně 

podmíněnou záležitostí. Zatímco dnes už průměrný příslušník západní kultury 

připustí, že schizofrenie nebo maniodepresivní psychóza jsou „nemoci,“ minulost 

taková nebývala. V 16. století se objevily první úvahy, že je možné provést zločin ve 

zlosti, nebo „z vášně.“ Ještě v 19. století byl bláznem stejně tak mentálně zaostalý 

jako člověk s duševní chorobou (Duin, 1997). Typologie duševních chorob je tak 

ponejvíce záležitostí až století minulého. Odlišnost je možné pozorovat i v rámci 

Mezinárodní klasifikace nemocí, kde jsou psychické choroby zařazovány podle 

kritérií klinických příznaků a průběhu (Raboch, 2001).  

 Ale abychom se nevěnovali příliš podrobně jen duševním chorobám. Sociální 

hledisko hraje svou úlohu i v obecném chápání nemoci. Pokud uvažujeme o roli 

jednotlivce při chápání nemoci, neměli bychom pominout postoje chápající neboli 

rozumějící sociologie. Tento směr sociologie, založený Maxem Weberem, operuje s 

pojmem jednání jako aktivitou, která má subjektivní smysl a vyděluje se z chování. 

Subjektivní smysl sociálního jednání se přitom vztahuje k chování druhých. Jednání 
                                                
4 Podobně rozebírá Foucault i problematiku sexuality (1999). I když se tato práce netýká přímo 
nemoci, je pro porozumění problematice proměn vztahu společnosti k některému jevu ukázkovým 
příkladem. Uvažuje totiž v dimenzích historických, politických, ekonomických, filozofických atd. 
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je možné interpretativními postupy porozumět, a tím najít kauzalitu v procesu 

jednání, jeho příčin a následků. Racionální ve smyslu této filozofie tak není něco, co 

je v souladu s obecným pojmem pravdy, ale to, co je výsledkem logických procesů 

v rámci na sdílených významů  (Velký, 1996).  

Větší důraz na sociální aspekt jevu kladou ve své teorii sociální konstrukce 

reality P.L.Berger a T.Luckmann (1999). Jejich teorie předpokládá, že realita je 

sledem typizací – tedy představ, jež si o svém okolí jedinec v průběhu života utváří. 

Tyto typizace se týkají institucí a rolí, probíhají v procesu socializace a v jejich 

průběhu lidé typizace internalizují, tedy přijímají a nějakým způsobem interpretují. 

Tyto interpretace se projevují externalizací (například v podobě jazyka či jednání). To 

vede k objektivaci této interpretace, která je opět předmětem stávání se institucí, 

institucionalizace (pokud ji stejným způsobem sdílí větší množství osob). Důsledkem 

sdílení je pak proces legitimace, tedy toho, že interpretované je přijímáno jako 

společné a platné. Legitimace může u těch, kdo danou instituci přijímají, probíhat 

buď formou explanace, tedy vysvětlení, nebo ospravedlněním, což je proces, v jehož 

průběhu se daná instituce stává normou jako důstojná a relevantní. 

 Příkladem sociální konstrukce na poli nemoci může být nyní hojně diskutovaný 

SARS, těžký akutní syndrom dýchacích cest. Tento syndrom, který zpočátku neměl 

jasného původce – jen soubor příznaků, odsud i název „syndrom“ –, se stal 

synonymem pro nebezpečného zabijáka tím, že média jeho pojetí v tomto smyslu 

externalizovala každodenním přinášením zpráv o počtu zemřelých a prezentací 

varování a nejčernějších obav odborníků. Lidé tuto koncepci přijali, a v důsledku toho 

je dnes SARS v pojetí Bergera a Luckmanna jednoznačně institucí, spojovanou 

s nebezpečím, ruinující každodenní život, turistický ruch a potažmo i celkovou 

ekonomickou situaci východoasijských zemí a Vancouveru. Legitimace v případě 
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SARS má spíše podobu explanace, neboť lidé si vysvětlují nebezpečnost tohoto 

onemocnění – a přiměřenost strachu z něj – enormní úmrtností, kterou odhadují 

často na několik desítek procent. Pravdou ale je, že dosavadní úmrtnost se počítá 

pouze v jednotkách procent a ani u nebezpečnějších, mutovaných forem viru zatím 

nepřekročila 10%. 

Díky této teorii je možné přijímat různé pohledy na medicínu i předměty jejího 

zájmu. K tomuto tématu proběhla debata na stránkách časopisu Sociology of Health 

and Illness (Nicolson, 1987, Nicolson, 1988), která se týkala v rovině obecné a na 

příkladu roztroušené sklerózy toho, nakolik je možné připustit alternativní pohledy na 

medicínský problém a jak by tyto pohledy měly vypadat, aby mohly být považovány 

za vědecké. Nicolson (1988) se ve své argumentaci kloní k tomu, že sociální 

konstruktivismus by měl být ve vztahu k realitě instrumentálním, a instrumentální 

realismus „přijímá možnost, že radikálně odlišné koncepce světa mohou být v praxi 

stejně účinné.“ Nicméně debata o tom, jak má – nebo může – vypadat sociální 

konstrukce v oblasti nemoci, stále pokračuje (Brown, 1995). 

 Sociálním kontextem nemoci se zabývá také sociologie medicíny. Užitečná je 

zde teorie T. Parsonse o sociálních rolích (Chromý, 1990), která ukazuje, že s rolí 

pacienta jsou spojeny jak výsady, tak i omezení. S rolí nemocného je spojen fakt, že 

pacient neodpovídá za svůj stav, a že se jej sám nemůže zbavit; nemocný je 

zproštěn svých povinností; nemocný musí dávat najevo, že jeho stav je nežádoucí a 

přechodný; a pokud se situace nezlepší, je povinen vyhledat odborníky a řídit se 

jejich pokyny5. Na základě spolupráce s lékařem pak nemocný zahajuje kariéru 

nemocného. K této koncepci, která předpokládá asymetrii mezi lékařem a 

                                                
5 Je také definována role lékaře – je komplementární k pacientské, i když není přesně definována. 
Obecně by měl být lékař odborně způsobilý, opírat se o uznávané vědecké standardy, ptát se jen na 
věci, v nichž je kompetentní, a být citově neutrální. K tomuto popisu je pochopitelně možné mít řadu 
námitek (Chromý, 1990). 
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pacientem, ovšem dodávají někteří odborníci (např. E.Friedson), že tak zcela 

nefunguje. Pacient má často tendenci neposlouchat jen mechanicky rady lékaře. 

V rámci jejich vztahu působí řada různých sil a motivů, které se nedají snadno za 

chytit v jednoduchém modelu jako je Parsonsův6  (Kapr, 1997). Pokud bychom chtěli 

definici nemoci v tomto smyslu upravit, můžeme říci, že nemoc je sociální kategorie 

označující stav jedinců, který znemožňuje nositeli plnění obvyklých rolí a který není 

možné odstranit pouhým chtěním (Chromý, 1990).  

 O tom, jak se liší nemoc ve vnímání pacienta a lékaře, ostatně hovoří již v roce 

1900 prof. Thomayer, podle něhož se lékař soustřeďuje na příznaky důležité pro 

diagnostiku a terapii, zatímco pro pacienta je důležité, zda mu nemoc působí 

nesnáze. Pokud nemá potíže, nemusí vnímat ani smrtelnou chorobu. S  tímto 

konceptem souvisí i pojetí nemoci v distinkci mezi „disease“ a „illness.“7  

 Další rovina sociálního vnímání nemoci se týká jejího hodnocení jako 

odlišnosti. Pokud se člověk promění ve vzhledu či chování – míněno zde negativně –

, je jeho stav lidmi kolem něj, tedy sociálně, rozpoznán jako nemoc. Toto se dá 

nazvat také laickou diagnostikou, která hodnotí, zda je člověk nemocen – nebo zda 

je jen líný (například pokud je depresivní). Až když je problém označen za nemoc, je 

vyhledána pomoc „zdravotnická“ (Raboch, 2001). Z tohoto hlediska je možné říci, že 

„zdraví“ a „nemoc“ můžeme posuzovat v rovině individuální, kulturně sociální i 

situační. K tomuto poukazuje i definice WHO (viz výše). 

 Odborníci dále poukazují na fakt, který svědčí o proměnách přístupu lékaře 

k pacientovi (Kapr, 1997). Stále se totiž zvyšuje vliv psychiky na lidské zdraví 

prostřednictvím psychosomatických poruch, a také se množí nemoci, jejichž 

původcem je obecně životní styl a nikoli jeden identifikovatelný patogen. V takové 

                                                
6 Tradiční medicína tyto síly, které jsou povahy povýtce sociální, často má problém brát na vědomí. 
7 Viz kapitola 3. 
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situaci tradiční direktivní přístup k vyléčení nevede a lékař musí hledat jiný způsob 

komunikace s pacientem, aby ho mohl vyléčit. Důležité je i to, že v případě mnoha 

obtíží, které sužují současného člověka, neposkytuje vědecká medicína výsledky, 

které pacienti očekávali. Pak nejenže se oslabuje možné autoritativní postavení 

lékaře, ale pacienti často dokonce vyhledávají nové možnosti léčby – alternativní 

terapie, které jim mnohdy mohou pomoci, ale často také uškodit. Jednoznačně je ale 

možné říci, že pro lékaře by už pacient neměl být trpným příjemcem povelů, ale 

partnerem, který své nemoci rozumí nejlépe. 

 S problémem nemoci jako sociálního konstruktu souvisí také problematika 

diagnózy. O tom, jakým způsobem je možné nahlížet konkrétní onemocnění a tvoření 

jeho diagnózy, na příkladě transsexualismu ilustruje D.King (1987). Ten hovoří o 

„vynalezené nemoci,“ o motivech, které k tomuto „vynálezu“ mohly vést8, o 

vědeckých názorech na existenci tohoto fenoménu, atd. Uzavírá konstatováním, že 

teoretické slabiny jsou v případě transsexualismu patrné jak o teorie, že tato nemoc 

byla „vynalezena,“ tak i u možnosti, že byla „objevena.“ Jev, který pojmenovává jako 

nemoci jevy, které se dříve chápaly jinak, se nazývá medicinizace. Tato tendence je 

spojena s celou řadou jevů, k nimž patří snaha rozšířit medicínské kategorie a na 

deviace jiného druhu (právní, morální normy), rostoucí počet lékařů a jejich 

eklekticismus, vnímání medicinizace jako humanistického aktu, a také fakt, že,  jak 

upozorňuje Chromý (1990), diagnóza má společensky uklidňující účinek, neboť 

naznačuje, že zařazený jev je možné i kontrolovat (i když to nemusí být v silách 

medicíny)9. Za druh medicinizace je považován také healthismus. To je takový postoj 

                                                
8 „Někteří z těch, kdo trpí těmito poruchami [zženštilost, homosexualita a transvestitismus] nedočkavě 
přijímají roli transsexuála, protože z nich snímá stigma, kterým trpí, tím, že je připisuje legitimní 
zdravotní potíži, nepřístupné psychoterapii.“ 
9 K problematice diagnózy viz též Brown, 1995. 
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jedince, který boj proti nemoci chápe v individuální rovině a zdraví se v něm stává 

„superhodnotou“ (Crawford, 1980). 

 Aspekty vlivu jednotlivce na „realitu“ jeho vlastního zdravotního stavu i 

okolního prostředí jsou velmi různorodé, a je možné je sledovat v nejrůznějších 

kontextech. Příkladem zde může být výzkum o tom, jak lidé vnímají informace o 

zdraví a nemoci v závislosti na hodnocení vlastního zdravotního stavu (Williams, 

2003). Jeho výsledek ukázal, že lidé, kteří hodnotí svůj zdravotní stav hůře, více 

reagují na informace s tematikou zdraví či nemoci. Zajímavý je i výzkum, podle 

něhož určitá skupina jedinců hodnotí zdravotní stav „mrtvý“ relativně vysoko mezi 

jinými možnostmi (Macran, 2001). Ze studie, která se týkala souvislosti 

socioekonomického statusu a fyzického zdraví (Gallo, 2003), v níž mohou hrát roli 

negativní emoce a stres. Ukázalo se, že socioekonomický status má souvislost  s 

dosaženými zdravotními výsledky i s negativními emocemi a zjištěními, a že 

negativní emoce a zjištění ovlivňují dosažené zdraví. Vědci se proto domnívají, že 

život s nižším socioekonomickým statusem je stresující a zmenšuje rezervní kapacitu 

člověka zvládat stres, čímž roste sklon k negativním pocitům a zjištěním. 

 Jak uvedený nástin napovídá, nemoci jako sociální jev je možné hodnotit 

z nepřeberného množství pohledů. Na tomto místě je relevantním závěrem fakt, že 

nemoc je tvořena nejen svou boiomedicínskou složkou, ale také aspekty sociálními, 

vzniklými na úrovni komunity či i individua.  

 



 24 

3.3 Metaforický význam nemoci 

 

 Spojení nemoci a metafory má několik základních aspektů. Je možné sledovat 

to, jaký jazyk je používán k vypovídání o nemoci. Je možné zaměřit se na to, jakou 

symbolikou je obdařen fakt, když nějaký člověk trpí nějakou chorobou. A je možné 

přemýšlet i o širší souvislosti toho, jaké významy obecně medicínského diskurzu jsou 

zatíženy metaforičností.  

 Nejprve by ale mělo být jasné, co metaforou rozumíme. Například autor, který 

se ve své práci zabývá přímo metaforami a medicínou, Richard Gwyn, operuje 

s definicí metafory jako „porozumění jedné věci s použitím terminologie věci jiné“ 

(Gwyn, 2002). Tato definice ale zahrnuje podstatně více vyjádření, než jaká 

metaforou rozumí například Roman Jakobson a další jazykovědci. Podle nich je 

„metafora založena na podobnosti nebo analogii doslovného subjektu a jeho 

metaforické náhrady,“ zatímco metonymie, tedy obrazné vyjádření, které Gwyn 

zahrnuje také mezi metafory, „spočívá v soumezné neboli ‚posloupné‘ asociaci mezi 

doslovným subjektem a jeho ‚přilehlou‘ náhradou“ (Hawkes, 1999). 

 Richard Gwyn proto například mezi metaforami zmiňuje stetoskop jako příznak 

statusu lékaře, nebo rozebírá představy a emoce, které mají lidé spojeny 

s vypadáním vlasů v důsledku chemoterapie – takový stav bývá často zdrojem 

stigmatizace nemocného (ibid.). Tyto způsoby obrazného pojmenování jsou ovšem 

metonymií ve smyslu užší definice. 

Metaforou ovšem nepochybně je například to, jakým jazykem probíhá 

komunikace lékařů o nemocech. Použité výrazivo je často metaforické, Gwyn uvádí 

příklad přirovnání povrchu některých nádorů k nezralé hrušce (ibid.). Podobně 

pacient, pokud popisuje povahu své bolesti, se musí uchýlit k metafoře („jako kdyby 
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mě píchala jehla“). Důležité je rovněž neopomínat roli způsobu vyjádření s ohledem 

na některé etické aspekty věci – něco jiného je, pokud mluvíme o „odstranění 

plodové tkáně“ nebo o „vraždě nenarozeného dítěte,“ přičemž obojí popisuje 

interrupci (ibid.). 

Pokud bychom se soustředili na to, jakou metaforikou může být popisována 

jedna choroba v různých kulturních kontextech, dospějeme také k zajímavým 

zjištěním. Příkladem může být chápání nemoci v tradiční medicíně (nemoc jako 

útočník) a v tradiční čínské medicíně (nemoc jako nerovnováha) (ibid.). 

 Ve vypovídání o nemocech je dnes nejčastější používanou metaforikou popis 

boje (Sontagová, 1997) a přirovnání těla ke stroji (Gwyn, 2002). Můžeme tedy mluvit 

o tom, jak „viry číhají na příležitost k útoku na oslabené tělo,“ nebo o „narušení 

funkce ledvin,“ které vyvolává dojem těla jako mechanismu, složeného ze součástek, 

z nichž některá je „vadná“ a žádá si „opravu.“ Tyto dva druhy metafor prostupují jak 

jazyk, jímž se lékaři pokoušejí přiblížit mechanismy vzniku a rozvoje nemoci, tak i 

jazyk médií, která o zdravotnických tématech vypovídají (ibid.).  

Pokud jde o nemoc jako boj, je zajímavé, že zatímco Susan Sontagová v roce 

1989, kdy vznikl její esej AIDS a jeho metafory, považuje bojovou metaforiku za velmi 

nešťastnou a zasazuje se o to, aby nebyla používána (Sontagová, 1997), Richard 

Gwyn v roce 2002 už válečná přirovnání při vypovídání o zdravotnictví jako 

metaforická v podstatě nevnímá (Gwyn, 2002). Důvod tohoto rozdílu já osobně vidím 

nejen v tom, že Sontagová je díky vlastním zkušenostem proti válečné metaforice 

zaujatá, ale i v tom, že v důsledku opakování těchto druhů vyjádření v médiích i 

v ostatních situacích slovní spojení jako „boj s nemocí“ či „útoky virů“ nejsou nadále 

vnímány jako „agresivní,“ staly se z nich běžné obraty, možná by se dalo říci i klišé. 
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V souvislosti s metaforami Richard Gwyn hovoří také o způsobech vyjádření, 

jimiž se lidé snaží osmyslnit vlastní nemoc, vyjádřit svůj boj s ní a podobně. Tyto 

aktivity jsou sice v principu metonymické, nicméně není od věci si uvědomit, že 

úhelným kamenem toho, jak lidé svou nemoc prožívají nebo manifestují, často není 

jejich nemoc jako taková. Příkladem takového „metonymického“ operování s nemocí 

může být převyprávění příběhu s důrazem na některý aspekt nemoci, který tím 

dostává význam symbolu (například dieta jako znak hepatitidy), nebo vykonání 

aktivity, která nese v souvislosti s nemocí symbolický význam (pokud člověk 

intenzivně sportuje, aby dal najevo, že jeho boj s nemocí pokračuje). Mnozí lidé si 

také pro sebe interpretují nemoc jako příležitost k boji, k posílení vlastní víry nebo 

k vývoji a vylepšení sebe sama jako celku (ibid.). 

 Pokud jde o to, jaké významy jsou nemoci přisuzovány společností, je možné 

věnovat každé z myslitelných chorob samostatnou sémiotickou studii. Existují 

nemoci, které jsou spojeny s představou třetího světa, nerozvinutosti a zaostalosti 

(kurděje, pravé neštovice), jiné choroby mají nádech exotiky (malárie), další jsou 

spojeny s nízkým sociálním postavením (svrab), jiné jsou spojovány s rizikovými typy 

chování (infekční hepatitidy), a tak by bylo možné pokračovat donekonečna. 

Vynikající studie tohoto druhu vyšly z pera S. Sontagové (1997), která se ve svých 

pracích zabývala především tuberkulózou, syfilidou, rakovinou a AIDS. Každé 

z těchto chorob, ale i některým dalším, připisuje zvláštní charakteristiky, které fungují 

v každodenním životě a které poznamenávají pohled laiků na tyto nemoci i na osoby 

jimi postižené. 

Při rozboru významů, které jsou každé z těchto nemocí přisuzovány, často 

staví nemoci do opozic. Zatímco například syfilis nebo AIDS1 bývají nazývány také 

                                                
1 O léčbě i vnímání AIDS také viz Beaudin, 1996. 
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„morovými ranami,“ rakovina je hodnocena jako problém individua. Rakovinu a AIDS 

je možné postavit do opozice také pokud se původu týče – zatímco metafory o 

rakovině hovoří o vnitřním rozkladu, AIDS má původce, útočníka, který přichází 

zvenčí. Centrální distinkcí obou esejí je ale rozdíl mezi TBC jako „ušlechtilou nemocí“ 

a rakovinou či AIDS, které ušlechtilost tohoto druhu vykázat nemohou.  

Sontagová upozorňuje na to, že se často operuje s konceptem rakoviny (jako 

prototypu smrtelné choroby) jako jevu, který souvisí s určitým typem osobnosti, 

popřípadě se specifickým osudem či emocionálním založením (důsledek potlačování 

instinktů nebo jako výsledek životní porážky), které mohou být trestem za nějaké 

chování. Choroba, která nyní do značné míry přebírá roli rakoviny jako ztělesnění 

„smrtelnosti,“ tedy AIDS, si oproti rakovině nese spíše konotace spojené s trestem za 

rizikové chování, sexuální nevázanost a podobně. AIDS spíše než rakovina s sebou 

také nese poselství, které v sobě neslo například i pojmenování syfilidy ve 

středověku2 - totiž že nemoc přichází „odjinud,“ rozděluje lidi na „my“ a „oni,“ a tím 

podporuje xenofobii (ibid.).3  

Podobné, zajímavé podněty k přemýšlení o různých nemocech, by bylo 

možné citovat z celé knihy, důležité ale je uvědomit si, že podobně jako rakovina jsou 

i další choroby spojeny s významem, který je jim připisován na základě laického, 

commonsensového vnímání.  

Pro účel této práce je podstatné zdůraznit především jeden aspekt těchto 

významů, a to sice stavění nemocí proti sobě z nejrůznějších pohledů. Tento koncept 

                                                
2 „pro Angličany to byly ‚francouzské neštovice,‘ pro Pařížany morbus Germanicus, pro florenťany 
‚neapolská nemoc,‘ pro Japonce ‚čínská‘“ 
3 Zajímavá je také úvaha o popularitě psychologizování v medicíně – „,Fyzická‘ choroba se stává 
v jistém smyslu tím méně reálnou – zato tím zajímavější –, čím více je možno ji považovat za chorobu 
,duševní.‘“ V tomto smyslu může být nemoc považována za něco, co vzniká vinou nemocného, bez 
ohledu na to, o jakou chorobu se jedná. Tato teze je důležitá zejména ve vztahu k rakovině, protože 
právě v jejím případě autorka zavrhuje obviňování nemocného za vlastní chorobu, faktem ale je, že 
Sontagová skepticky hovoří i spojování životního stylu se srdečními onemocněními, což už dnes 
působí jako vyložený anachronismus (ibid.). 
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je možné dát do souvislosti s tendencí, kterou popisují lingvisté a sémiotici i 

antropologové, totiž s vnímáním věcí ve vzájemných opozicích. Principy 

mytologického myšlení, založeného na binárních vztazích analogických prvků, popsal 

už Claude Lévi-Strauss, v sémiotice potom analogicky k distinkcím na úrovni fonetiky 

a fonologii definoval myšlení v „sémech“ určených opozicemi Julien Greimas 

(Hawkes, 1999). Způsob uvažování o věcech v opozicích je člověku vlastní, a jako 

takový bude – v podobě opozice mezi emocemi a raciem – předmětem i této práce. 
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3.4 Rakovina jako nemoc specifická 

 

 V souladu se strukturou předchozí práce se nyní zaměříme na samotný 

předmět této práce, tedy na onemocnění rakovinou. Již exkurz do oblasti 

metaforičnosti ukázal, že tato nemoc je svou charakteristikou v řadě ohledů od 

ostatních onemocnění odlišná. Jakým způsobem je rakovina definována 

v medicínském diskurzu a jaké jsou její aspekty v sociálním prostředí, to jsou hlavní 

témata, která budou pomocí i při hodnocení výsledků obsahové analýzy. 

 

3.4.1 Rakovina jako medicínský fenomén 

 

 Rakovina je nemoc metaforicky pojmenovaná, neboť její název je odvozen od 

raka, protože prorůstání nádoru do okolních tkání může připomínat račí klepeta. 

V minulosti bylo na rakovinu pohlíženo různě. Už v Řecku bylo známo mnoho typů 

nádorů, I když je možné, že jejich vymezení nebylo přesné. Příčinou vzniku nádorů 

měla být – jak jinak – nerovnováha tělesných tekutin, konkrétně nadbytek černé 

žluči1. Podle Galéna zase mohlo jít o důsledek nadbytku krve v důsledku zánětu, 

v sedmnáctém století se hovořilo v souvislosti s nádory o lymfě. K tomu, že rakovinu 

nezpůsobuje tělesná nerovnováha, ale zhoubné bujení tkání, došli vědci až na konci 

století osmnáctého. O zhoubném bujení buněk se začalo mluvit až po objevech 

Rudolfa Wirchowa ve druhé polovině 19. století. V té době se také upozorňuje na to, 

že rakovina nemusí být nutně jen jediné onemocnění, a na možnost vyléčení při 

objevení nemoci v raném stadiu. Zajímavé je, že s postupným objevováním virů, 

bakterií, dráždění tkání i toxických látek byl vždy jejich výskyt dán do souvislosti 
                                                
1 V tomto kontextu je zajímavé připomenout to, že až do dnešních dní bývá rakovina laicky spojována 
s určitým typem temperamentu – který byl podle Řeků také dán tělesnými tekutinami (viz Sontagová, 
1997). 
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s rakovinou; postupně se ale ukázalo, že jednotná vnější příčina vzniku rakoviny 

neexistuje.  

Až do 20. století se věřilo, že léčit rakovinu znamená v podstatě jen ulevovat 

nemocnému od bolesti. V 18. století ve Francii vznikla speciální onkologická 

nemocnice, neboť se věřilo, že se nemoc může přenášet; tyto obavy se ale 

objevovaly i na počátku 20. století (Duin, 1997).  

Medicínská povaha tohoto onemocnění je různorodá, v principu se ale jedná o 

zhoubný nádor, pro který je charakteristický růst spojený s ničením okolních tkání, 

dále zakládání metastáz a celkový škodlivý vliv na organismus (Vokurka, 1994). 

Existuje celá řada typů nádorů, které se liší nejen místem vzniku, ale i typem a mírou 

nebezpečnosti. Nejčastějším nádorem je karcinom, který vzniká z epiteliálních buněk 

kůže či sliznic a žláz. Obecně je rakovina druhou nejčastější příčinou úmrtí ve 

vyspělých zemích, a to za nemocemi kardiovaskulárního systému. I když postihuje 

častěji starší osoby, není to vždy pravidlem a existují i typy rakoviny, které jsou 

typické pro dětský věk. V současnosti věda sále hlouběji proniká do principů vzniku 

rakoviny, a to jak výzkumem na poli genetiky (onkogeny), tak i studiem 

karcerogenních (rakovinotvorných) látek a hlubším porozuměním řadě fyziologických 

mechanismů. Zlepšuje se také diagnostika pomocí rentgenových metod (včetně 

magnetické rezonance a počítačové tomografie), imunologických metod a podobně. 

Možnosti léčby zahrnují většinou kombinaci operace, ozařování (radioterapie) a 

chemoterapie cytostatiky. 

 Důležité je postavení rakoviny mezi tzv. civilizačními chorobami. Rostoucí 

počet případů tohoto onemocnění v současném západním světě dává tušit, že určitá 

spojitost zde rozhodně existuje. Z definice je civilizační chorobou nemoc, jejíž vznik a 

rozvoj je podmíněn nebo výrazně ovlivněn civilizací, způsobem života, technikou, 
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stresem, znečištěním životního prostředí apod. (Vokurka, 1994). Z tohoto pohledu je 

hodnocení rakoviny mezi těmito chorobami nezbytné – role znečištění prostředí při 

vzniku onemocnění je více než známa. Podobně je zjištěn psychologický vliv na 

vznik rakovinného onemocnění, ať už je zprostředkovaný životním stylem či 

vystavením stresu, depresí (ta se také v moderní západní společnosti objevuje stále 

častěji), potlačováním hostilních pocitů (i na poli medicíny se uplatňuje koncepce, 

proti níž vystupuje S.Sontagová) a podobně (Čepický, 1986). Za zmínku možná stojí i 

fakt, že civilizační choroby bývají nazývány také „nemoci z adaptace,“  v tom smyslu, 

že jejich příčinou je přizpůsobení se prostředí, které obsahuje mnoho pro organismus 

stresujících faktorů, což vede k oslabení imunity (Drbal, 1990). 

 

3.4.2 Rakovina jako sociální fenomén 

 

 Už z náznaku rozboru metaforických významů rakoviny (viz bod 3.3) je patrné, 

že v sociálním kontextu zaujímá rakovina důležité místo. Pokud jde o epidemiologii 

tohoto onemocnění, jsou k dispozici statistiky a další dokumenty, dokládající počet 

případů rakoviny různých typů, a to s ohledem na regiony ČR, na osoby různého 

pohlaví a věku atd. Rovněž je možné se zabývat počtem úmrtí na jednotlivé typy 

rakoviny.  

 Všeobecně známý je fakt, že Česká republika drží primát ve výskytu rakoviny 

tlustého střeva a konečníku, naší populaci se ale nevyhýbají ani další typy rakoviny. 

Následující tabulka ukazuje, kolik osob nově onemocní rakovinou v České republice 

ve srovnání s Evropou a světem. Je patrné, že případů je v České republice více než 

ve světě i více než v Evropě, i to, že onemocnění stále přibývá (Zdravotnická, 2001).  
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Obr. 3.1- vývoj hlášených onemocnění novotvary 

 Tabulka 3.2 ukazuje podrobnější srovnání různých zemí Evropy podle počtu 

zemřelých na rakovinu. Je zde vidět, že zatímco ve srovnání s Evropou na tom 

Česká republika není tak špatně, pokud jde o západní Evropu, je u nás počet 

onemocnění rakovinou stále ještě vysoký. 

 Další srovnání, které se v souvislosti s rakovinou nabízí, je to, jaký je podíl 

rakoviny na celkovém počtu úmrtí v České republice. Například u mužů činí 

standardizovaná úmrtnost na rakovinu přibližně 28 procent všech úmrtí, u žen je 

tento podíl o něco nižší, něco málo nad 25 procent (Novotvary, 2001). Tabulky, které 

tuto situaci ilustrují, viz příloha. 
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Obr. 3.2 - úmrtnost na 
novotvary v Evropě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední z obrázků ilustruje fakt, že rakovina není rovnoměrně distribuována 

ani v rámci České republiky. Rozdíly mezi jednotlivými okrasy přitom mohou být 

velmi výrazné, jak dokládá rozpětí možných údajů. Vypovídající je i fakt, že mapa pro 

ženy má podstatně světlejší odstín než mapa, která uvádí údaje zjištěné u mužů. 
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Obr. 3.3 - počet 
onemocnění 
rakovinou v okresech 
ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě hlediska epidemiologického je ale důležité také sledovat to, jakým 

způsobem lidé/společnost rakovinu vnímají. Rakovina je velmi často zdrojem strachu 

a obav (Adamec, 1970), přičemž ve spojení s nevědomostí nebo lhostejností může 

dojít k velmi nepříjemnému vývoji nemocnosti. V současnosti je ale informovanost o 

rakovině poměrně dobrá, zejména díky působení masových médií (Názory, 2001). 

Právě v médiích nachází většina občanů informace o rakovině, a pouze ti, kteří se o 

téma blíže zajímají, se uchylují i k literatuře odborné. 
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 Rakovina je považována za nerozšířenější vážné onemocnění, a to podstatně 

častěji než například choroby srdce a cév. Je považována i za nejčastější příčinu 

úmrtí, zde ale není rozdíl oproti nemocem srdce a cév výrazný. Zajímavé je, že za 

závažnější považují rakovinu lidé, kteří neberou vážně prevenci onkologických 

onemocnění.  

 Při hodnocení rakoviny v širším kontextu je možné zjistit, že pro většinu lidí je 

dnes rakovina nemocí, která může postihnout každého (spíše než výzvou ke 

zdravému životu), celosvětovým problémem, životní zkouškou pro celou rodinu 

(spíše než pro nemocného či výzvu k hledání smyslu života), dlouhodobou 

nepříjemnou léčbou (spíše než beznadějnou situací či dočasným vyřazením ze 

života).  

 Pokud jde o kvalitu péče o nemocného, přibližně stejně lidí si myslí, že je 

dostatečná jako nedostatečná. Podle téměř poloviny dotázaných je informování o 

rakovině ze strany odborníků nedostatečné, což je ovšem i tak poměrně výrazné 

zlepšení oproti roku 1969, kdy proběhl podobný výzkum (Adamec, 1970). Varující je 

také zjištění, že třetina lidí by se v případě příznaků, které by mohly znamenat 

onemocnění rakovinou, neobrátila na lékaře, ale poradila by se s přáteli či hledala 

pomoc v rodině, případně by čekala, zda příznaky samy nezmizí. 

Toto nahlédnutí do možností hodnocení vztahu společnosti k rakovině je jen 

ilustrací toho, jak mnohostranný může být vztah obyvatel k této nemoci. I když 

samozřejmě je možné dále hodnotit míru zodpovědnosti jednotlivých lidí za vlastní 

zdraví, aktivitu ve směru k předcházení nemoci, správnost informací, které o rakovině 

lidé mají, a podobně. 

To, že je rakovina dosud nemocí v principu nevyléčitelnou, jí propůjčuje 

výjimečné místo mezi ostatními nemocemi. Při hodnocení nemocí (Herzlich, 1973) je 
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právě tato vlastnost tou, kterou lidé vnímají jako nejdůležitější – ve vztahu 

k závažnosti pak je to právě nevyléčitelnost, která dává náplň tomuto pojmu. Pro 

porozumění vztahu člověka k nemoci, k jejímu pojetí je tento, byť banálně znějící, 

poznatek zásadní. Konotace, které jsou s pojmem „rakovina“ spojeny, jsou horší než 

u „infarktu“ nebo „mrtvice“ (Honzák, 2001). 

S problémy, které způsobuje výjimečnost rakoviny mezi nemocemi, se ale 

potýká nejen pacient a jeho rodina, ale i lékař. Pacient se může bát mimo jiné smrti, 

ztrát ve vztazích i v materiálním zabezpečení, utrpení, bezmoci, závislosti, toho, že 

by obtěžoval své blízké, nebo naopak opuštěnosti a osamělosti. Na informaci o 

diagnóze může reagovat šokem, popíráním, smlouváním, agresí, depresí nebo 

přijetím; často se vystřídá několik z těchto fází. Rodina se bojí smrti pacienta, 

bezmoci, toho, zda zvládne možné náročné situace (problémy se stolicí či zvratky 

nemocného, tělesná námaha...), přehnaných požadavků pacienta a jeho závislosti, a 

ještě dnes často i nakažlivosti nádorového onemocnění. Konečně lékař se může 

obávat vlastního strachu či pocitu bezmoci, toho, že se jedná o onemocnění do 

značné míry iracionální, a také psychické reakce pacienta, rodiny a případně 

pozůstalých (ibid.). 

Výzkum z Francie (Herzlich, 1973) také ukazuje zajímavou možnost, postup, 

kterým se pacienti mohou vyrovnávat s rakovinou. Může se totiž stát, že člověk 

považuje svou nemoc za zaměstnání, protože boj s chorobou mu znemožňuje 

normální zaměstnání vykonávat. Takovéto pojetí nemoci umožňuje rakovinu přijmout 

a zároveň nad ní získat jakousi moc, vyjádřitelnou právě potřebou tohoto přijetí. 

Dalšími možnými způsoby výkladu rakoviny jsou „výzva,“ „osvobození“ od tíživých 

povinností a nesnesitelnosti života, a také méně konstruktivní chápání – rakovina 
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jako omezení, selhání, porážka, zasloužený trest2, katastrofa, neřešitelný problém 

(Honzák, 2001). 

Další výzkum, provedený metodou kvalitativního výzkumu rozhovorů s více 

než stovkou Američanek (Facione, 1998), se zabýval tím, co přispívá k pozdní 

diagnóze rakoviny u nemocných žen. Bylo konstatováno, že ženy nedokáží 

odpovídajícím způsobem zhodnotit příznaky a odhadnout možná rizika, nechtějí si 

připustit hrozbu, která může z příznaků plynout, nedokáží se se svými obtížemi svěřit 

a bojí se toho, že by je mohl opustit partner, že budou exkomunikované nebo 

pronásledované předsudky, a že jim nebude poskytnuta péče kvůli chudobě3. 

Ukázalo se rovněž, že ženy často důvěřují alternativním metodám léčby, bojí se toho, 

že zruinují rodinné rozpočty, a stydí se podstoupit tak „intimní“ vyšetření. Tato zjištění 

jen ilustrují, do jaké míry je při léčbě rakoviny třeba vnímat sociální aspekt věci.  

Ve vztahu k již zmíněnému metaforickému chápání nemoci a rakoviny zvláště 

je možné se zastavit u znaku, který je v souvislosti s tímto onemocněním často velmi 

silně pociťován. Mluvíme o ztrátě vlasů při chemoterapii, kterou je možné zařadit 

mezi handicapy (Žáček, 1984). Těmi rozumíme sociální jev, představující následky 

pro jedince trpícího buď vadou, nebo nějakou dysfunkcí. Nejenže má tento jev 

aspekty individuální, ale může být také zdrojem stigmatizace (Gwyn, 2002). Jako 

takový je znakem „odlidštění a ztráty pohlavnosti, je poznamenáním a ponížením 

povrchu těla, které odpovídá vnitřnímu poškození nádorem.“ Sociální reakce na tento 

druh stigmatizace může negativní dopad na psychiku pacienta ještě posílit. 

 Je možné předpokládat, že média mají vliv nejen na informovanost o 

rakovině, ale i na další sociální aspekty, související s touto nemocí. Cílem této práce 

                                                
2 Viz také kapitola 3.3. a Sontagová, 1997. 
3 Poslední zmíněný strach v našich podmínkách povinného zdravotního pojištění asi není příliš 
relevantní, ostatní typy obav zde ale mohou ženy zažívat také. 
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je nahlédnout, jakými prostředky je tohoto vlivu (který ovšem můžeme pouze 

odhadovat) dosahováno. 
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4. POUŽITÁ METODA – OBSAHOVÁ ANALÝZA 

 

 Obsahová analýza médií jako metoda poskytuje další způsob pohledu na 

problematiku rakoviny v dnešní společnosti. O tom, že média a jejich společnost jsou 

ve vzájemném vztahu, asi není sporu, i když dnes neexistuje obecně přijímaný 

jednoznačný princip, podle něhož by bylo možné spolehlivě vyvozovat 

z charakteristik médií rysy společnosti. 

 Užitečná v této souvislosti může být koncepce funkce médií jako 

socializačního činitele (DeFleur, 1996). Podle ní jsou součástí procesu socializace, 

tedy tvoření „sociálního já“ v rámci komunikativních interakcí mezi jednotlivcem a 

společností, účastna také masová média. Ta předávají celou řadu obsahů, které 

vypovídají o různých skupinách, jejichž členem se může jednotlivec stát nebo s nimiž 

se může v různých situacích setkat. Z tohoto pohledu je možné předpokládat, že 

mediální obsahy mají na příjemce vliv, I když dosud nebylo zjištěno, jaké jsou tyto 

výsledky v dlouhodobé perspektivě. S koncepcí socializace souvisí i teorie sociální 

konstrukce reality, která předpokládá možnou transformaci sociální skutečnosti 

(Berger, 1999) – vliv na tuto transformaci mohou pochopitelně mít i média. 

Existují ovšem i autoři, kteří mezi poznání mediálních textů a jejich příjemců 

kladou rovnítko; k nim patří například A.A. Berger, podle nějž poznání sdělení a 

způsobu jeho komunikace umožní jistým způsobem poznat příjemce těchto sdělení 

(1998a). Mechanismus tohoto poznání souvisí s tím, že vzorce chování, hodnoty a 

postoje v textu odrážejí vzorce chování, hodnoty a postoje autorů textu, a že 

z obsahu do jisté míry můžeme usuzovat i na charakteristiky příjemců (Berger, 

1998b). S touto tezí ovšem většina autorů nemůže zcela souhlasit.  
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Širší sociální souvislosti mediálních obsahů jsou tedy dnes hodnoceny v rámci 

několika perspektiv. Ty různým způsobem pohlížejí na to, jakým způsobem obsahy 

médií odrážejí realitu, nebo přesněji, jakými vlivy jsou mediální obsahy formovány. 

Teorie, které se touto problematikou zabývají, je možné shrnout do pěti základních 

přístupů (McQuail, 1999): obsahy médií mohou odrážet společenskou realitu, být 

modelovány především socializací a postoji mediálních pracovníků, ovlivněny 

mediálně-organizačními rutinami, odrážet tlaky společenských institucí a sil, nebo být 

funkcí ideologických pozic a upevňovat existující status quo. Všechny tyto přístupy 

mohou být užitečné při interpretaci výsledků obsahové analýzy.  

Metoda sama může mít dvě složky, analýzu kvantitativní a kvalitativní, kterou 

je možné nazvat také hermeneutickou (Schulz, 1998). Analýza kvantitativní, 

definovaná ve své tradiční podobě Berelsonem, se provádí analogicky 

k sociologickému výzkumu, totiž tak, že se zvolí určitý soubor jednotek, které chceme 

zkoumat, z nich se zvolí příslušný vzorek, o němž jsou shromážděna data podle 

jednotlivých proměnných, a z nich se poté tvoří celkové hodnocení vzorku obsahu 

podle výskytu těchto proměnných (McQuail, 1999). Definovat ji potom můžeme jako 

„kvantitativní výzkumnou metodu pro systematický a intersubjektivně ověřitelný popis 

komunikačních obsahů, vycházející z vědecky podloženého kladení otázek“ (Schulz, 

1998).  

Kvalitativní nebo výkladový přístup vychází z toho, že obsah textu je 

interpretován do hloubky, jsou rozebírány jeho latentní struktury a postupy, jimiž je 

tvořen. Tento rozbor je možné provádět  s ohledem na různé interpretační přístupy 

(např. strukturalistický či sémiologický) (McQuail, 1999). Charakteristické pro 

kvalitativní analýzu je přitom to, že její výsledky jsou subjektivnější, a proto obtížněji 

zobecnitelné (Schulz, 1998). 
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V této práci bude použita kombinace obou postupů, přičemž kvantitativní 

analýza bude předstupněm rozboru kvalitativního, který se na základě 

výběru typických textů pokusí definovat možná pojetí vybraného tématu. 

 

4.1 Kvantitativní analýza 

 

 Klasická definice obsahové analýzy, respektive v užším smyslu toho slova 

analýzy kvantitativní, pochází z roku 1952 a jejím autorem je Bernard Berelson: 

„Obsahová analýza je výzkumná technika pro objektivní, systematický a kvantitativní 

popis zjevného obsahu komunikace“ (McQuail, 1999). Je třeba říci, že pro řadu 

autorů v podstatě splývá pojem obsahové analýzy s analýzou kvantitativní (Berger, 

1998b). 

Principem této analýzy, jak již bylo výše zmíněno, je přenos zásad 

sociologického výzkumu na pole mediálních studií. Kvantifikace v tomto případě 

slouží jako podklad pro objektivnost získaných výsledků, byť je možné polemizovat 

s tím, nakolik „manifestní obsah“ vypovídá o celkovém sdělení zkoumaného textu – 

při analýze je možné uvažovat též roli kontextu nebo implicitních významů, jež je 

třeba činit předmětem rozboru s velkou opatrností (Emmert, 1989). Kritici kvantitativní 

analýzy poukazují na řadu možných nedostatků této metody, v jejichž základu je 

především kromě nutného „naměstnání“ kódovaných textů do omezených kategorií 

také fakt, že výzkumník „čte“ sdělení jinak, než jako jej tvořil jeho autor i jak jej vnímá 

čtenář (McQuail, 1999). 

 Přesto existuje široká shoda o tom, že výsledky kvantitativního rozboru jsou 

platným nástrojem zkoumání médií. Vychází z předpokladu, že „kvantifikace zvyšuje 

stupeň přesnosti závěrů a dovoluje přesnější popis kovariance mezi prvky“ (Emmert, 
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1989), a také z toho, že „mediální obsah je zakódován podle stejného jazyka jako 

skutečnost, k níž se vztahuje“ (McQuail, 1999).  

 Postup tvoření výzkumu, založeného na kvantitativní obsahové analýze, 

zahrnuje několik základních kroků. Těmi jsou (ibid.): 

1. Výběr vzorku pro analýzu. 

2. Definice kategorií, které budou aplikovány na vybraný obsah. 

Tyto kategorie by měly být vyčerpávající a navzájem se vylučující. 

3. Stanovení „jednotky analýzy obsahu.“ 

4. Kvantitativní usouvztažnění daných kategorií s jednotkami analýzy. 

K tomuto účelu efektivně slouží dnes běžně počítačové programy, které 

 umožňují provádět analýzu různého stupně složitosti (korelace, regrese, 

 faktorová analýza…) (Vybrané, 1969). 

5. Sumarizace výsledků. 

 Někteří autoři teoretických statí také připomínají důležitost formulace hypotéz 

či výzkumných otázek, které mají být zodpovězeny, nebo technickou potřebu cvičit 

osoby, které mají provádět kódování1 (Emmert, 1989). 

 Teorie obsahové analýzy také konstatuje, že je možné kombinovat analýzu 

kvantitativní s rozborem kvalitativním, který je do značné míry interpretací a snaží se 

analyzovanému problému spíše porozumět do hloubky, než jej kvantifikovat a 

„objektivizovat“ (McQuail, 1999).  

Kombinaci obou rozborů – jen připomínám – volí i tato práce. Přitom 

kvantitativní analýza není v přesném smyslu toho slova statistickým testováním 

hypotéz, které jsou v úvodu práce předeslány, ale spíše – v souladu se záměrem 

nahlédnout stereotypizované způsoby informování o rakovině – pomůckou v hledání 

                                                
1 to v případě této práce pochopitelně není nutné 
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určitých pravidelností a tendencí, a také vodítkem pro výběr typů vhodných pro 

kvantitativní analýzu.  

 

4.1.1 Popis metodiky výzkumu 

 

 Kvantitativní analýza počítá se stanovením základních principů, které zaručují 

dodržení parametrů vědeckého výzkumu. Tyto postupy popsal například H. Scherer 

(Schulz, 1998).  

Teze této práce předpokládají, že existují určité způsoby informování o 

problematice rakoviny, které jsou stereotypizovány a které souvisí s jednotlivými typy 

médií. Základní charakteristikou těchto stereotypů přitom je jejich postavení na ose 

emocionalita – racionalita. Hypotézou výzkumu, která bude prováděna, je proto 

následující tvrzení: Média přistupují na binárně opoziční kód v oblasti prezentace 

rakoviny, o rakovině se informuje stereotypně, a to zejména v oblasti užití 

emocionality a racionality. 

Médii v tomto případě rozumíme vybraný soubor médií, jimiž jsou některé 

deníky a některé časopisy různého zaměření. Vybranými deníky jsou: Blesk, 

Hospodářské noviny, Lidové noviny, vč. magazínu Pátek, MF Dnes, Právo, Nedělní 

Blesk, deníky Plzeňský deník a Hradecké noviny, časopisy potom Cosmopolitan, 

Elle, Esquire, Quo, Xantypa, Dívka, Katka, Týdeník Květy, Longevity – Fit pro život, 

Puls, Rytmus života,Vlasta, Žena a život, Týden, Reflex, Story, Naše rodina, Regena 

a Zdraví. U deníků bude předmětem analýzy vždy každý lichý týden a u časopisů 

čísla všechna, a to bez ohledu na jejich periodicitu.  

Časovým obdobím, které je předmětem analýzy, je rok 2001. Důvodem výběru 

celého ročníku je fakt, že tímto způsobem je možné zachytit vlivy, které mohou 
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souviset s průběhem roku, a které by při volbě pouze některých měsíců mohly zůstat 

opominuty. Rovněž je takto možné některé problémy, které jsou tématem článků 

dlouhodobě, sledovat v jejich vývoji. Předmětem této práce také není hlubší srovnání 

vývoje způsobů informování o rakovině v čase, a proto je volba periodik z téhož 

souvislého období umožní přehlednější rozbor. Tento postup považuji za efektivní 

cestu k posílení reprezentativnosti studovaného materiálu (A.A.Berger, 1998b). 

K výběru periodik ještě tolik, že důvodem volby zmíněných regionálních 

deníků byl výskyt onemocnění rakovinou v jednotlivých okresech ČR (Novotvary, 

2001). Zatímco okresy Plzeň, Plzeň-sever a Plzeň-jih se ve výskytu rakoviny 

pohybovaly na předních místech, nejméně onemocnění má naopak okres Havlíčkův 

Brod. Bohužel, v době, z níž pochází daný vzorek, neměl okres Havlíčkův Brod 

vlastní deník, proto je zde zastoupen Hradeckými novinami, které jsou jedním 

z regionálních deníků distribuovaných v tomto okrese.  

Předmětem kódování jsou v daném případě pouze celostátní stránky deníků – 

od regionálních příloh je odhlédnuto (týká se Mladé Fronty Dnes, Lidových novin, 

Blesku a Práva). Zohlednit při studiu všechny regionální mutace je nad možnosti této 

práce, a zvýhodnění pražského regionu by mohlo výsledky nežádoucím způsobem 

ovlivnit. 

Za kódovací jednotku (Schulz, 1998) byl použit redakční příspěvek. Za ten je 

považován graficky ucelený text, označený nadpisem. Obrázky, tabulky nebo jiné 

vložené texty (komentáře, statistiky, rozhovory apod.) jsou považovány za součást 

takového textu. Samostatný obrázek s textem je považován za zvláštní kódovací 

jednotku. Tímto způsobem je vyřešen i problém, který zmiňuje A.A.Berger (1998b), 

totiž jak podrobovat analýze například články v časopisech. Ty mohou shrnovat 
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několik pouze tematicky spojených textů, jejichž přesnějšímu rozboru je ale možné 

se podrobněji věnovat při analýze kvalitativní. 

U analyzovaných příspěvků budou zaznamenávány tyto proměnné, které byly 

stanoveny na základě pilotního předvýzkumu do periodik části zkoumaného období: 

• název periodika 

o typ periodika 

o periodicita 

• měsíc vydání 

• týden vydání 

• den vydání 

• strana 

• speciální rubrika 

• rozsah 

• počet stran 

o rozsah/obsah 

• obrazový doprovod 

• narativita 

• emotivnost 1 

• emotivnost 2 

• apel na jednání 

• apel na racio 

• hlavní téma 

Prvních 6 parametrů má identifikační charakter. Mohou sloužit například 

k hodnocení výskytu některého tématu v určitém časovém období, k posouzení toho, 

jakou dávají média tématu preferenci při umisťování, zda má téma rakoviny možnost 
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proniknout i mimo speciální zdravotní rubriky, a také kolik je danému textu věnováno 

prostoru. Z proměnné první budou také odvozeny další charakteristiky, rozdělující 

jednotlivá periodika podle typu a periodicity. 

Následující proměnná iniciace je proměnnou filtrační. Pokud je v textu 

přítomná zjevná intence „být o rakovině,“ pokračuje se v kódování, pokud je rakovina 

zmíněna pouze v kontextu tématu jiného, kódování zde končí. 

 Rozsah je operacionalizován počtem kvadrantů (čtvrtin stránky), které 

příslušný text zabírá. Spolu s proměnnou počet stran vypovídá o poměru rozsahu 

článku k celkovému rozsahu periodika, k tomuto účelu bude vytvořena odvozená 

proměnná rozsah/obsah. 

Obrazový doprovod se vyjadřuje počtem připojených ilustrací, přičemž je 

možné se domnívat, že jednotlivé typy periodik se budou v  této charakteristice lišit. 

Iniciační moment se zaměřuje na to, zda ke vzniku článku vedl nějaký vnější, 

objektivní popud (ať už událost, nebo zprávy jiných médií), nebo zda text vznikl na 

základě rozhodnutí autora bez jasné, deklarované souvislosti s vnější událostí. 

Další blok pěti proměnných hodnotí to, zda se text snaží apelovat na city 

čtenáře, na jeho chování či na jeho racio. Vycházím zde z teorie postoje, který je 

podle Velkého sociologického slovníku (1996) definován jako „relativně ustálený 

sklon jedince chovat se v určité situaci určitým způsobem … mění se s novou 

zkušeností, získanou ve změněné situaci.“ Jedná se sice o teoretický konstrukt, pro 

uvažování možností vlivu médií na příjemce komunikátu je však podstatným 

nástrojem. Zakladateli teorie postojů jsou W.Thomas a F.Znaniecki, kteří jej popsali 

jako „proces individuálního vědomí, který určuje reálnou, nebo potenciální činnost 

individua v sociálním světě“ (DeFleur, 1996). M.Smith člení postoj na tři složky: 
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kognitivní, afektivní a konativní (Šubrt, 2000). Právě tato koncepce se jeví pro danou 

práci jako vhodná.  

Emocionální zaměření se může projevovat použitím příběhu pro osu 

příspěvku či užitím příznakových jazykových prostředků či autentické citace výroků 

nemocného člověka. Apel na jednání bude směřovat ke konkrétní aktivitě recipienta, 

tedy změně jeho chování (případně jeho utvrzení v tom, že jeho chování je správné). 

Konečně na rozum text působí, pokud obsahuje racionální, vědecká vysvětlení jevů, 

které s rakovinou souvisí (medicínských, ekonomických apod.).  

Hlavním tématem textu je pak to téma, jemuž je věnováno v rámci příspěvku 

nejvíce prostoru. Tato témata se opět mohou mezi jednotlivými typy periodik lišit. 
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4.1.1.1 Kódovací kniha 

 

Název výzkumu: Stereotypy v informování o problematice rakoviny 

Metoda: Obsahová analýza článků v různých tištěných médiích v roce 2001 

 

1 Identifikační proměnné 

1. Název periodika 

1 Lidové noviny 

2 MF Dnes 

3 Právo 

4 Blesk 

5 Nedělní Blesk 

6 Hospodářské noviny 

7 Plzeňský deník 

8 Hradecké noviny 

9 Pátek (příloha LN) 

10 Magazín MF Dnes  

11 Cosmopolitan 

12 Elle 

13 Esquire 

14 Quo 

15 Xantypa 

16 Dívka 

17 Katka 

18 Týdeník Květy 
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19 Fit pro život 

20 Puls 

21 Rytmus života 

22 Vlasta 

23 Žena a život 

24 Týden 

25 Reflex 

26 Story 

27 Naše rodina 

28 Regena 

29 Zdraví 

1a. Typ periodika 

1 celostátní deník (1 – 6) 

2 regionální deník (7, 8) 

3 týdenní magazín deníku (9, 10) 

4 luxusní společenský magazín pro ženy (11, 12, 15) 

5 luxusní společenský magazín pro muže (13, 14) 

6 ženský magazín (16 – 18, 21 – 23) 

7 ženský magazín se zaměřením na zdravotní problematiku (19, 20) 

8 společenský magazín (24 – 26) 

9 časopis se zdravotní tematikou (27 – 29) 
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1b. Periodicita 

1 deník 

2 týdeník 

3 čtrnáctidenník 

4 měsíčník  

2. Měsíc vydání Příklad 

1 leden 

2 únor 

3. Týden vydání Příklad 

2 první týden 

3 druhý týden 

4. Den vydání Příklad 

1 1. ledna, 1. února… 

2 2. ledna, 2. února… 

5. Strana  Příklad 

1 strana 1 

2 strana 2 

6. Speciální rubrika 

1 ano 

2 ne 

 

A. Redakční příspěvek 

7. Intence 

       1    je přítomna manifestní intence „pojednávat o rakovině“ 

       2    rakovina jako kontext jiného tématu 
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8. Rozsah  Příklad 

1 jeden kvadrant 

       0,5 půl kvadrantu 

9. Počet stran Příklad 

       24  dvacet čtyři 

       96  devadesát šest 

9a. Rozsah/obsah  Příklad 

       10   deset procent 

       3,5  třiapůl procenta 

10. Obrazový doprovod Příklad 

1 jeden obrázek/fotografie 

2 dva obrázky/fotografie 

11. Iniciační moment 

1 mediálně iniciované 

2 externě iniciované 

12. Narativita 

1 žádný příběh nemocného 

2 příběh se šťastným či otevřeným koncem 

3 příběh s tragickým vyústěním 

4 jiné 

13. Emotivnost 1 (jazykové prostředky) 

1 příznakové jazykové prostředky jsou přítomny 

2 příznakové jazykové prostředky nejsou přítomny 

 

 



 52 

14. Emotivnost 2 (ich-forma)  

1 v textu hovoří nemocný v 1. osobě 

2 v textu nehovoří nemocný v 1. osobě 

15. Apel na jednání 

1 výskyt či prevalence onemocnění, statistika, pokrok ve výzkumu 

2 obecně životosprávný návod v souvislosti s rakovinou 

3 zaměření na záchyt onemocnění, orientace v konkrétních zdravotnických 

službách, návod nemocným či ohroženým 

4 jiné 

16. Apel na rozum 

1 ano 

2 ne 

17. Hlavní téma 

1 obecná preventivní doporučení 

2 zdravotnický systém a péče o nádorově nemocné 

3 nové léčebné postupy 

4 propagace, charitativní a svépomocné aktivity 

5 emergentní výskyt onemocnění 

6 obecné informace o prevalenci a incidenci 

7 personalizace 

8 celebrita 

9 alternativní či kontroverzní metody léčby 

10 jiné 
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4.1.1.2 Kódovací instrukce 

 

A. Identifikační proměnné 

1. Název periodika 

Periodika jsou individuálně kódována, a to i s odlišením např. deníku od jeho 

týdenní přílohy. 

1a. Typ periodika 

 Tato odvozená charakteristika pomáhá již během kódování připravit srovnání 

periodik jednotlivých skupin, odvozuje se na základě přiřazení v kódovací knize. 

1b. Periodicita 

 Rovněž pomocná proměnná, použitelná v další analýze. 

2. Měsíc vydání 

 Kóduje se u všech periodik, přičemž u týdeníků je rozhodující den vydání, 

uvedený v tiráži. 

3. Týden vydání  

 Kóduje se pouze u týdeníků, a to číslem, označujícím pořadové číslo týdne 

v rámci roku – vesměs se shoduje s číslem vydání. 

4. Den vydání 

 Kóduje se pouze u deníků, a to údajem, označujícím číslo dne (datum) v rámci 

měsíce. 

5. Strana 

 Zachycuje pouze číslo strany, na níž příspěvek začíná. 

6. Speciální rubrika 

Kóduje se, zda je příslušná strana součástí speciální části listu/magazínu, 

která se zaměřuje na zdravotní témata. 
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B. Redakční příspěvek 

7. Intence 

 Kóduje se 1, pokud je v příspěvku přítomna manifestní intence „pojednávat o 

rakovině.“ Oproti tomu kód 2 se použije tehdy, pokud je téma rakoviny zmíněno 

okrajově nebo jen jako doplňující, v kontextu jiného tématu.  

8. Rozsah 

 Rozsahem příspěvku rozumíme plochu, jakou zabírá na stránce periodika, 

tato plocha je vyjádřena v kvadrantech, tedy ve čtvrtinách tiskové strany. Do plochy 

se započítávají i obrázky či vložené texty (např. ve zvláštních boxech). 

9. Počet stran 

 Obvyklým počtem stran rozumíme rozsah, který dané periodikum má. Do 

tohoto počtu jsou zahrnuty číslované stránky časopisu či deníku i jeho složek, 

s výjimkou vložených příloh (např. inzertních). 

9a. Rozsah/obsah 

 Vyjadřuje podíl proměnných 9 (x) a 10 (y), počítaný podle vzorce [(x:4):y]×100, 

čímž získáme výsledek v procentech. Ten je zaokrouhlen na jedno desetinné místo. 

10. Obrazový doprovod  

 Kóduje se počet obrázků, které k textu přímo odkazují, přičemž se může 

jednat i o ilustrace na více stránkách. Sérií ilustrací či fotografií (např. při ilustraci 

postupujícího onemocnění) nebo grafické znázornění, skládající se z více ilustrací, 

považujeme ze jeden obrázek. Grafy, shrnující statistická data, za obrázky 

nepovažujeme. 
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11. Iniciační moment 

 Kódujeme 1, pokud v textu není odkaz na událost či na jiný zdroj, který by 

informoval o námětu článku. Kódujeme 2, pokud zde takový zdroj je (např. nová 

statistická data, zpráva tiskové agentury, odvolání na jiné médium, konkrétní akce). 

12. Narativita 

 Hodnotí se přítomnost příběhu v textu, přičemž pokud se vyskytuje příběhů 

několik, volí se vyšší kódovací hodnota. Varianta jiné ošetřuje specifickou možnost 

vyústění, kterou nebude možné kódovat do výše popsaných kategorií.  

13. Emotivnost 1 

 Tuto proměnnou kódujeme 1, pokud jdou v textu použity příznakové jazykové 

prostředky. Těmi rozumíme (Čechová, 1997) slova s příznakem expresivním či 

slohovým, tedy slova zabarvená citově (familiární, hypokoristika, eufemismy, vulgární 

slova atd.) nebo slohově (např. výrazy hovorové, knižní apod.). Vymezení 

příznakovosti lexémů je závislé na kontextu, v němž se vyskytují. 

Pokud použité jazykové prvky jako příznakové nehodnotíme, kódujeme 2. 

14. Emotivnost 2 

Pokud je alespoň část textu psána v 1. osobě a jejím vypravěčem je osoba 

nemocná rakovinou, kóduje se 1; pokud se tento prvek nevyskytuje, kódujeme 2. 

15. Apel na jednání 

 Hodnotí se, zda se text pokouší nějakým způsobem ovlivnit chování 

recipienta. Pro kódování se přitom volí nejvyšší dosažená hodnota. 

1 výskyt či prevalence onemocnění, statistika, pokrok ve výzkumu, péče o 

nemocné 

Jedná se o informace, které jsou obecné, jejich charakter je pouze oznamovací. 
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2 obecně životosprávný návod v souvislosti s rakovinou 

Taková informace je už zaměřena na konkrétní chování jednotlivce, jemuž 

poskytuje spojení sdělení s radou či návodem. Jedná se o obecné sdělení, 

jehož poslání je spíše obecně preventivní, přesto však již má normativní 

charakter. 

3 zaměření na záchyt onemocnění, orientace v konkrétních zdravotnických 

službách, návod nemocným či ohroženým 

Tento druh informace má apelativní charakter, snaží se přímo ovlivnit chování 

čtenáře nebo mu poskytuje konkrétní praktickou informaci, pokud by se cítil 

ohrožen. Toto sdělení má podobu nabídky léčby či konkrétní aktivní prevence, 

má normativní charakter. 

4 jiné 

16. Apel na rozum 

 Tato proměnná zachycuje to, zda se v příspěvku vyskytují prvky, orientované 

na racionalitu příjemce. Těmi jsou medicínská vysvětlení jevů souvisejících 

s rakovinou nebo léčebných metod, a to ať už slovní, nebo v podobě schémat či 

tabulek, ale také pojednání či argumenty charakteru ekonomického, sociologického a 

podobně. Text, kódovaný 1, proto bude odpovídat na otázky proč? a jak? z pohledu 

odborného, vědeckého. Text, kódovaný 2, racionální pohled na rakovinu jako 

vědecký problém neobsahuje. 

17. Hlavní téma 

 Hlavním tématem textu je to téma, které tvoří osu příspěvku, kterému je 

věnována největší část přípěvku.  

1 obecná preventivní doporučení 
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informace o tom, co je či naopak není vhodné dělat ve snaze ochránit se před 

rakovinou, obecně se týká životního stylu, diety, dalších protektivních postupů 

2 zdravotnický systém a péče o nádorově nemocné 

situace ve zdravotnictví, jednotlivých zdravotnických zařízeních i systému, 

nabídka možností péče o nádorově nemocné, nová léčebná zařízení, která 

jsou k dispozici pacientům u nás, programy prevence a skríningu 

3 nové léčebné postupy 

metody léčby ve stadiu úvah, experimentů či zavádění do praxe u nás nebo ve 

světě 

4 propagace, charitativní a svépomocné aktivity 

akce na podporu boje s rakovinou (běhy apod.), sbírky, poradny pacientům i 

ohroženým 

5 emergentní výskyt onemocnění 

náhlý výskyt rakoviny (např. ve vyšší koncentraci v jedné ulici Kladna, 

syndrom z Perského zálivu a podobně) 

6 obecné informace o prevalenci a incidenci 

statistická data, ať už od nás či ze zahraničí, včetně prognóz apod. 

7 personalizace 

individuální příběh pacienta, „obyčejného občana,“ anonymního, jmenovaného 

či s pseudonymem 

8 celebrita 

příběh slavné osobnosti, která rakovinu měla, potkala se s ní… 

9 alternativní či kontroverzní metody léčby 

metody, které nebyly přijaty a vyzkoušeny (např. devitalizace), léčitelství… 

10 jiné 
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Tabulka 4.18 – pomůcka pro výběr článků kvalitativní analýzy 
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4.1.2 Výsledky analýzy 

 

 Vzhledem k počtu kódovaných proměnných a jejich možných kombinací zde 

budou vybrány pouze některé vztahy, které byly analýzou získány. Za klíčový 

považuji údaj o počtu zjištěných článků a o tom, kolik z nich se týká rakoviny svou 

intencí1 (viz tabulka 4.1). 

 počet podíl 
celkem článků 746 100% 
z toho v kontextu jiného tématu 432 57,9% 
speciální intence 314 42,1% 
Tabulka 4.1 – články dle intence 
 

Jak z uvedeného vyplývá, větší část textů se rakoviny dotýká spíše okrajově. 

Jedná se o texty, v nichž se hovoří například o úmrtí nějaké osoby na rakovinu, o 

potravině nebo chemické látce, které mj. mohou k rakovině přispívat nebo jí naopak 

předcházet, které pojednávají o problémech zdravotnictví či zdraví populace se 

zmínkou o rakovině, a podobně.  

 

Kolik čeho? 

 Následující stránky se budou věnovat tomu, jak jsou frekvenčně rozloženy 

jednotlivé zkoumané parametry. Vždy je nejdříve zařazen obrázek či tabulka, které 

jsou následně komentovány. 

Počet článků o rakovině v různých typech periodik je zachycen v následujících 

grafech. První z nich se týká všech textů a druhý pouze článků, u nichž rakovina je 

intencionálním tématem.  

                                                
1 Viz proměnná 7 kódovací knihy. 
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Obr. 4.1 – články dle typu 
periodika 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obr. 4.2 – články dle typu 
periodika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pro doplnění je třeba dodat, jaké jsou k daným podílům příslušné četnosti, 

neboli, kolik článků se za uvedeným procentním údajem skrývá2.  

 

 

                                                
2 Nedělní Blesk je pro tyto účely považován za deník, neboť obsahuje i zpravodajství, stejně jako 
deníky, a jeho charakter je do značné míry podobný charakteru některých příloh deníků (např. 
víkendových), které jsou kódovány v rámci deníků. 
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 všechny články intence 
Typ periodika počet článků procent počet článků procent 

celostátní deník 233 31,2 117 37,3 
regionální deník 93 12,5 45 14,3 
magazín deníku 7 0,9 1 0,3 

luxusní magazín pro ženy 21 2,8 4 1,3 
luxusní magazín pro muže 19 2,5 0 0,0 

ženský časopis 184 24,7 84 26,8 
ženský časopis o zdraví 50 6,7 22 7,0 
společenský magazín 47 6,3 14 4,5 

časopis se zdravotní tematikou 92 12,3 27 8,6 
celkem 746 100,0 314 100,0 

Tabulka 4.2 – články dle typu periodika 

 Z tabulky je patrné, že největší procento kódovaných článků najdeme 

v denících, za nimiž co do počtu textů následují ženské časopisy a časopisy se 

zdravotní tematikou. Zcela na okraji zájmu je rakovina u luxusních časopisů pro ženy 

i muže – je to možné vysvětlovat tím, že tak nepříjemná věc do ideálního světa 

čtenářů těchto periodik příliš nezapadá. Deníky, ženské časopisy a regionální deníky 

také patří k těm typům periodik, jejichž články se častěji rakoviny týkají intencionálně.  

 
Obr. 4.3 – články dle 
narativity 
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 Tento graf – stejně jako všechny následující – už se týká pouze článků, které 

s rakovinou pracují intencionálně. Obrázek 4.4 ukazuje, že příběh se vyskytuje pouze 

v menšině článků. Pokud už příběh je v textu obsažen, většinou má dobrý nebo 

otevřený konec. Tyto charakteristiky nepotvrzují hypotézu o tom, že by použití 

příběhu v článcích bylo typickým způsobem psaní o rakovině. 

 

Obr. 4.4 – články dle 
jazykové příznakovosti 
(emotivnost 1) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud jde o jazykovou příznakovost, i zde většina článků nepoužívá ty prvky, 

které charakterizujeme jako podporující emocionalitu. Blíže komentovat daný údaj na 

tomto místě není možné, relevantní bude informace o tom, jak jsou tyto jazykové 

prostředky distribuovány mezi jednotlivými typy médií. 
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Obr. 4.5 – články dle 
přítomnosti ich-formy 
(emotivnost 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  První osoba se v textech objevuje velmi zřídka, což rovněž neodpovídá 

operacionalizované hypotéze. 

 
 
Obr. 4.6 – články dle apelu 
na jednání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 Apel na jednání se vyskytuje přibližně ve čtvrtině případů (rady nemocným, 

zaměření na záchyt; obecně životosprávný návod). Ostatní kategorie poskytují 

informace (statistika, pokrok ve výzkumu), nebo mají jiný charakter (osobní příběh, 

reportáž z léčebného zařízení apod.). 
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Obr. 4.7 – články dle apelu 
na rozum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Další graf jen dokládá v proměnné apel na rozum tendenci k racionalizaci 

problematiky rakoviny. 

  

Obr. 4.8 – články dle tématu 
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Konečně poslední graf zachycuje rozložení článků podle témat. Je poměrně 

vyrovnané, pouze s jistým vychýlením k tématům prevence obecně, novinek v léčbě 

a prevenci a alternativních metod (většinou se týká devitalizace). 

Pokud jde o hypotézu, danou v úvodu této práce, je možné říci, že 

prezentované grafy nepodporují představu o rovnoměrném rozložení článků o 

rakovině na ose racionalita – emocionalita, neboť většina článků se pohybuje v rámci 

racionální části spektra. 

 

Kdy? 

Zajímavé je také zjištění, jak jsou rozloženy články v průběhu roku. Volíme zde 

identifikaci podle měsíců, což eliminuje zkreslení dané faktem, že z deníků byly 

kódovány pouze liché týdny. 

 všechny články intence 
Měsíc počet podíl počet podíl 
leden 105 14,1 51 16,2 
únor 82 11,0 45 14,3 

březen 62 8,3 26 8,3 
duben 54 7,2 18 5,7 
květen 53 7,1 26 8,3 
červen 51 6,8 28 8,9 
červenec 44 5,9 11 3,5 

srpen 65 8,7 26 8,3 
září 57 7,6 23 7,3 
říjen 63 8,4 23 7,3 

listopad 54 7,2 21 6,7 
prosinec 49 6,6 13 4,1 
celkem 739 99,1 311 99,0 

chybějící (články z 
periodik 2001, 

vydaných před 1.1.) 

7 ,9 3 1,0 

celkem 746 100,0 314 100,0 
Tabulka 4.3 – články dle měsíců 
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Obr. 4.9 – 
články dle 
měsíců 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Počet článků o rakovině v průběhu roku zaznamenává zajímavý vývoj. Na 

začátku roku jsou hodnoty vysoké, což souvisí s problémy balkánského syndromu a 

devitalizace, jejíž průkopník dr. Fortýn na konci ledna umírá. Od března je křivka 

poměrně vyrovnaná s propady v červenci a prosinci, které mohou souviset 

s akcentem na „prázdninová“ a „vánoční“ témata. 

 

Kolik článků publikovala jednotlivá média a jak byly rozsáhlé? 

Základní sumární část údajů můžeme ukončit tabulkou, která shrnuje počet 

článků o rakovině v jednotlivých periodicích. Tato tabulka je sice rozsáhlá, zejména 

absolutní hodnoty počtu článků jsou však důležité pro ilustraci toho, jakou relevanci 

má téma rakoviny v jednotlivých médiích. Tabulka je doprovázena také údajem o 

průměrném rozsahu článku a poměru rozsahu a obsahu periodika, což rovněž 

vypovídá o relevanci daného tématu.  
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Název 
periodika 

Počet 
článků 
celkem 

Počet článků 
(rakovina 

jako intence) 

Podíl 
článků 

(intence) 

Průměrná 
délka článku 

(v kvadrantech) 

Průměrný 
poměr 

rozsah/obsah 
Lidové noviny 76 34 44,7% 1,154 1,078 
Mladá fronta 

Dnes 
38 20 52,6% 0,953 0,468 

Právo 67 41 61,2% 0,459 0,524 
Blesk 17 8 47,1% 1,750 2,656 

Nedělní Blesk 19 7 36,8% 1,929 1,198 
Hospodářské 

noviny 
16 7 43,8% 0,479 0,328 

Plzeňský deník 44 26 59,1% 0,827 0,742 
Hradecké 

noviny 
49 19 38,8% 0,795 0,669 

Pátek 
(magazín LN) 

3 0 0 0 0 

Magazín MfD 4 1 25,0% 1,000 0,347 
Cosmopolitan 8 1 12,5% 2,000 0,236 

Elle 10 2 20,0% 1,250 0,159 
Esquire 9 0 0 0 0 

Quo 10 0 0 0 0 
Xantypa 3 1 33,3% 12,000 2,632 
Dívka 3 3 100,0% 3,000 0,893 
Katka 50 31 62,0% 0,653 0,281 
Květy 32 13 40,6% 2,615 0,993 

Fit pro život 30 13 43,3% 1,885 0,504 
Puls 20 9 45,0% 2,222 0,529 

Rytmus života 53 26 49,1% 1,579 0,870 
Vlasta 16 5 31,3% 6,000 2,168 

Žena a život 30 6 20,0% 3,917 0,974 
Týden 31 10 32,3% 5,600 1,400 
Reflex 5 4 80,0% 8,250 2,865 
Story 11 0 0 0 0 

Naše rodina 22 1 4,5% 1,000 0,781 
Regena 23 11 47,8% 2,045 1,218 
Zdraví 47 15 31,9% 4,200 1,285 

Celkem 746 314 42,1% 1,719 0,856 
Tabulka 4.4 – články dle periodik 
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 Tato tabulka ukazuje, že nejvyšší podíl intencionálních textů má Katka, Právo, 

Plzeňský deník a Mladá fronta Dnes. Mezi Plzeňským deníkem a Hradeckými 

novinami (viz kapitola 4.1.1) je zaznamenán jistý rozdíl ve smyslu většího zájmu o 

rakovinu v Plzeňském deníku (počet o rozsah článků), důvod pro směrodatné závěry 

zde ale není. Pokud jde o průměrný prostor, věnovaný rakovině v daném čísle 

periodika, jsou na prvních místech z posuzovatelných periodik Týden, Zdraví a 

Regena, následované Lidovými novinami, Květy a Rytmem života. 

 

Jak souvisí jednotlivé charakteristiky textů o rakovině? 

Nyní přistupujeme k části, v níž budou prezentovány souvislosti mezi 

některými z proměnných. Výsledky budou mít podobu tabulek. Je třeba poznamenat, 

že při srovnávání kategorií je brán zřetel na celkový počet článků, a proto některé 

proměnné – byť s velmi výraznými výsledky – nejsou uvažovány. Relevantním 

počtem textů je ve většině případů počet 10. 

 První z tabulek se týká dosud nezmiňované proměnné rubrika. Zachycuje to, 

v jakém procentu se téma rakoviny vyskytuje ve speciální rubrice o zdraví. Tabulka 

ukazuje, že mezi rubrikou a intencí „být o rakovině“ neexistuje výrazná souvislost. 

  
 rubrika\intence rakovina jako intence v kontextu jiného tématu celkem  

ve zdrav. rubrice 103 131 234 
v ostatním obsahu 211 301 512 

 celkem 314 432 746 
Tabulka 4.5 – rubrika a intence 
 
 
 
Typy periodik: liší se v nich způsob psaní o rakovině? 

 V další tabulce budou vztaženy k typu periodika jednotlivé proměnné, kódující 

racionalitu a emocionalitu. Vzhledem k tomu, že tabulky výše poskytují jistou 
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představu o počtech relevantních článků, operuje tato tabulka s procenty, a to 

v řádkových četnostech – tedy toho, jaký je podíl daného typu článků v daném typu 

periodika. 

 Příběh Příznakové jaz. 
prostředky 

Přímá řeč 

Typ 
periodika 

není 
přítomen 

šťastný 
nebo 

otevřený 
konec 

tragický 
konec 

jsou 
přítomny 

nejsou 
přítomny 

je 
použita 

není 
použita 

celostátní 
deník 

78,6% 12,8% 8,5% 44,4% 55,6% 6,8% 93,2% 

regionální 
deník 

84,4% 13,3% 2,2% 51,1% 48,9% 4,4% 95,6% 

magazín 
deníku 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

luxusní 
magazín pro 

ženy 

100,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 

ženský 
časopis 

71,4% 22,6% 6,0% 36,9% 63,1% 14,3% 85,7% 

ženský 
časopis o 

zdraví 

100,0% 0,0% 0,0% 31,8% 68,2% 0,0% 100,0% 

společenský 
magazín 

57,1% 21,4% 21,4% 14,3% 85,7% 14,3% 85,7% 

časopis se 
zdravotní 
tematikou 

77,8% 22,2% 0,0% 25,9% 74,1% 18,5% 81,5% 

celkem 78,3% 15,6% 6,1% 39,2% 60,8% 9,2% 90,8% 
Tabulka 4.6 – typ periodika a emocionalita-racionalita (1. část) 
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 Apel na jednání Apel na rozum 
Typ 
periodika 

výskyt 
onemocnění,  

výzkum, 
statistika 

životospráva 
obecně 

zaměření 
na záchyt, 

rady 
nemocným 

jiné je 
přítomen 

není 
přítomen 

celostátní 
deník 

78,6% 5,1% 2,6% 13,7% 89,7% 10,3% 

regionální 
deník 

51,1% 8,9% 13,3% 26,7% 93,3% 6,7% 

magazín 
deníku 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

luxusní 
magazín pro 

ženy 

0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 50,0% 50,0% 

ženský 
časopis 

36,9% 8,3% 32,1% 22,6% 85,7% 14,3% 

ženský 
časopis o 

zdraví 

68,2% 13,6% 9,1% 9,1% 100,0% 0,0% 

společenský 
magazín 

42,9% 0,0% 0,0% 57,1% 78,6% 21,4% 

časopis se 
zdravotní 
tematikou 

33,3% 14,8% 33,3% 18,5% 100,0% 0,0% 

celkem 56,4% 7,6% 15,9% 20,1% 89,5% 10,5% 
Tabulka 4.6 – typ periodika a emocionalita-racionalita (2. část) 

 Související následující tabulky si kladou za cíl porovnat proměnné typ 

periodika a téma s proměnnými osy racionalita-emocionalita tak, že se promění 

pořadí obou proměnných. Výsledkem by měla být rovněž zajímavá data, poskytující 

jiný pohled na již zhodnocené vztahy. 
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Typ periodika celost. 
deník 

reg. 
deník 

mag. 
deníku 

lux. 
mag. 
pro 

ženy 

ženský 
čas. 

ženský 
čas. o 
zdraví 

společ
mag. 

čas. 
se 

zdrav. 
temat. 

není  37,4% 15,4% 0,4% 1,6% 24,4% 8,9% 3,3% 8,5% 
šťastný 
nebo 

otevřený 
konec 

30,6% 12,2% 0,0% 0,0% 38,8% 0,0% 6,1% 12,2% 
příběh 

tragický 
konec 

52,6% 5,3% 0,0% 0,0% 26,3% 0,0% 15,8% 0,0% 

celkem  37,3% 14,3% 0,3% 1,3% 26,8% 7,0% 4,5% 8,6% 
jsou 

přítomny 
42,3% 18,7% 0,0% 0,8% 25,2% 5,7% 1,6% 5,7% příznak. 

jaz. 
prostř. nejsou 

přítomny 
34,0% 11,5% 0,5% 1,6% 27,7% 7,9% 6,3% 10,5% 

celkem  37,3% 14,3% 0,3% 1,3% 26,8% 7,0% 4,5% 8,6% 
je 

použita 
27,6% 6,9% 0,0% 0,0% 41,4% 0,0% 6,9% 17,2% přímá 

řeč 
není 

použita 
38,2% 15,1% 0,4% 1,4% 25,3% 7,7% 4,2% 7,7% 

celkem  37,3% 14,3% 0,3% 1,3% 26,8% 7,0% 4,5% 8,6% 
Tabulka 4.7 – typ periodika a emocionalita-racionalita (1. část) 

Typ periodika celost. 
deník 

reg. 
deník 

mag. 
deníku 

lux. 
mag. 
pro 

ženy 

ženský 
čas. 

ženský 
čas. o 
zdraví 

společ
mag. 

čas. 
se 

zdrav. 
temat. 

výskyt,  
výzkum, 
statistika  

52,0% 13,0% 0,6% 0,0% 17,5% 8,5% 3,4% 5,1% 

životo-
správa 
obecně 

25,0% 16,7% 0,0% 0,0% 29,2% 12,5% 0,0% 16,7% 

záchyt, 
rady  

6,0% 12,0% 0,0% 6,0% 54,0% 4,0% 0,0% 18,0% 

apel na 
jednání 

jiné 25,4% 19,0% 0,0% 1,6% 30,2% 3,2% 12,7% 7,9% 
celkem  37,3% 14,3% 0,3% 1,3% 26,8% 7,0% 4,5% 8,6% 
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Typ periodika celost. 
deník 

reg. 
deník 

mag. 
deníku 

lux. 
mag. 
pro 

ženy 

ženský 
čas. 

ženský 
čas. o 
zdraví 

společ
mag. 

čas. 
se 

zdrav. 
temat. 

je 
přítomen 

37,4% 14,9% 0,0% 0,7% 25,6% 7,8% 3,9% 9,6% apel na 
rozum 

není 
přítomen 

36,4% 9,1% 3,0% 6,1% 36,4% 0,0% 9,1% 0,0% 

celkem  37,3% 14,3% 0,3% 1,3% 26,8% 7,0% 4,5% 8,6% 
Tabulka 4.7 – typ periodika a emocionalita-racionalita (2. část) 

Jak z tabulek vyplývá, poměrně nejvíce emocionálními jsou ženské časopisy. 

Často se také některé charakteristiky emocionality (příznakové jazykové prostředky) 

objevují v denících, i když v ostatních parametrech emocionality deníky vesměs 

významně zastoupeny nejsou. To přičítám snaze zatraktivnit publikované texty 

alespoň jazykově, když už nepoužívají postižené rakovinou jako přímé mluvčí apod. 

Výjimkou z výše uvedeného pravidla jsou články s tragicky končícím příběhem, 

kterých je v denících rovněž nadprůměrný počet. Tento jev souvisí se zpravodajskou 

hodnotou negativita (Kunczik, 1995), kterou v sobě špatně končící příběhy nesou. 

Velmi vysoký podíl textů s charakteristikou informací o výskytu onemocnění, 

novinkách ve vývoji či léčbě a statistice může souviset s hodnotou překvapení, 

souznění či význam (ibid.). Naopak články, které by radily nemocným či ohroženým 

nebo se snažily podpořit záchyt onemocnění v celostátních denících téměř 

nenajdeme, což souvisí s charakterem textů (zpráv), které jsou relevantní pro 

celostátní deníky. 

Regionální deníky se v tomto drží průměru, což je důkazem jejich regionální 

funkce – kromě zpravodajství z republiky i světa zde mají místo i „intimnější“ texty, 

týkající se regionu či jeho obyvatel.   
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I ve společenských časopisech se vyskytují články s tragicky končícím 

příběhem častěji než by odpovídalo jejich poměrnému zastoupení. Působí zde 

rovněž vliv negativity, kterou společenské časopisy zabývající se zprávami (Reflex, 

Týden) vnímají. Nepřekvapí ani zjištění, že společenské časopisy ve svých textech 

příliš neapelují na jednání svých čtenářů. 

Pozornost si zaslouží i fakt, jak blízké jsou si v některých charakteristikách 

časopisy se zdravotní tematikou (dvou druhů) v některých proměnných (apel na 

rozum), zatímco v jiných se výrazně odlišují. Například pokud jde o apel na jednání, 

výrazně více jsou zastoupeny časopisy se zdravotní tematikou. To zřejmě souvisí 

s tendencí ženských časopisů se zaměřením na zdraví (Fit pro život, Puls) nechápat 

rakovinu jako něco, co se čtenářek přímo dotýká. Tuto charakteristiku podtrhuje i 

proměnná příběh, který zdravotní periodika (Zdraví, Regena, Naše rodina) v textech 

o rakovině uplatňují, zatímco ženské časopisy o zdraví nikoli. Časopisy se zdravotní 

tematikou jsou více zastoupeny v článcích o životosprávě obecně, stejně jako 

v textech zaměřených na záchyt onemocnění a poskytujících rady postiženým či 

ohroženým. 

Ženské časopisy (bez přídomku) výrazně převažují v počtu článků, 

obsahujících výpověď nemocného v přímé řeči, což souvisí s vyšší emocionalitou 

tohoto typu periodik. Najdeme tu také vysoký podíl textu, zaměřených na záchyt 

onemocnění a rady nemocným. Poměrně často zde najdeme texty, které se obejdou 

bez apelu na rozum. 

Zmínku si zaslouží i luxusní časopisy, které zde hodnoceny – pro malý počet 

článků – nejsou. Považuji za vhodné zopakovat, že jejich tendencí je nevnímat 

rakovinu jako něco, co patří do ideálního světa, který zachycují. V této tendenci se 
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jim ostatně blíží i ženské časopisy o zdraví, které podávají rakovinu více jako 

problém vědy než konkrétních lidí. 

 

Souvisí délka textu s jeho emocionalitou? 

Další srovnání se bude týkat toho, jak se jednotlivé proměnné na ose 

emocionalita - racionalita vztahují k rozsahu článku. Pro účely této analýzy je rozsah 

v kvadrantech rozčleněn do čtyř intervalů. 

 Příběh Příznakové jaz. 
prostředky 

Přímá řeč 

Rozsah není 
přítomen 

šťastný 
nebo ot. 
konec 

tragický 
konec 

jsou 
přítomny 

nejsou 
přítomny 

je 
použita 

není 
použita 

0 - 1 
kvadrant 

87,9% 8,9% 3,3% 31,8% 68,2% 4,2% 95,8% 

1,01 - 2 
kvadranty 

60,5% 30,2% 9,3% 55,8% 44,2% 16,3% 83,7% 

2,01 – 4 
kvadranty 

65,5% 24,1% 10,3% 58,6% 41,4% 17,2% 82,8% 

více než 4 
kvadranty 

46,4% 35,7% 17,9% 50,0% 50,0% 28,6% 71,4% 

celkem 78,3% 15,6% 6,1% 39,2% 60,8% 9,2% 90,8% 
Tabulka 4.8 – rozsah článku a emocionalita-racionalita (1. část) 
 
 

 Apel na jednání Apel na rozum 
Rozsah výskyt 

onemocnění,  
výzkum, 
statistika 

životospráva 
obecně 

zaměření 
na záchyt, 

rady 
nemocným 

jiné je 
přítomen 

není 
přítomen 

0 - 1 
kvadrant 

68,2% 7,5% 9,8% 14,5% 93,0% 7,0% 

1,01 - 2 
kvadranty 

34,9% 7,0% 20,9% 37,2% 69,8% 30,2% 

2,01 – 4 
kvadranty 

27,6% 6,9% 51,7% 13,8% 96,6% 3,4% 
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 Apel na jednání Apel na rozum 
Rozsah výskyt 

onemocnění,  
výzkum, 
statistika 

životospráva 
obecně 

zaměření 
na záchyt, 

rady 
nemocným 

jiné je 
přítomen 

není 
přítomen 

více než 4 
kvadranty 

28,6% 10,7% 17,9% 42,9% 85,7% 14,3% 

celkem 56,4% 7,6% 15,9% 20,1% 89,5% 10,5% 
Tabulka 4.8 – rozsah článku a emocionalita-racionalita (2. část) 

 Ve vztahu emocionality a racionality k rozsahu článků je možné konstatovat 

obecnou tendenci (i když nikoli bezvýjimečnou), že rozsáhlejší články disponují více 

emocionálními charakteristikami. Výjimkou jsou v tomto směru dvě proměnné. První 

z nich je apel na jednání, který se vyskytuje nejvíce u textů do 4 kvadrantů, druhou 

apel na rozum. Ten nejčastěji chybí článkům do 2 kvadrantů, což odpovídá tomu, že 

delší texty se obvykle výkladu rakoviny v racionálním kontextu nevyhnou. 

 

Jak souvisí délka textu s typem periodika? 

Rozsah článku k periodikům již byl vztažen. Následující tabulka ukazuje, jaký 

je vztah mezi délkou článku (v intervalech) a typem periodika celkově. 

 
 
 

 Rozsah 
Typ periodika 0 – 1  

kvadrant 
1,01 – 2 

kvadranty 
2,01 – 4 

kvadranty 
více než 4 
kvadranty 

celostátní deník 77,8% 17,9% 2,6% 1,7% 
regionální deník 86,7% 2,2% 11,1% 0,0% 
magazín deníku 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
luxusní magazín 

pro ženy 
25,0% 50,0% 0,0% 25,0% 

ženský časopis 61,9% 10,7% 16,7% 10,7% 
ženský časopis o 

zdraví 
81,8% 4,5% 4,5% 9,1% 



 75 

 Rozsah 
Typ periodika 0 – 1  

kvadrant 
1,01 – 2 

kvadranty 
2,01 – 4 

kvadranty 
více než 4 
kvadranty 

společenský 
magazín 

21,4% 7,1% 14,3% 57,1% 

časopis se 
zdravotní tematikou 

33,3% 29,6% 14,8% 22,2% 

celkem 68,2% 13,7% 9,2% 8,9% 
Tabulka 4.9 – rozsah článku a typ periodika 

 Zde je zejména patrná výrazná tendence společenských časopisů (Reflex, 

Týden) věnovat rakovině rozsáhlé texty, i když jich je nepoměrně méně než celkem 

článků například v denících. Poměrně velký podíl mají také časopisy se zdravotní 

tematikou, což asi nepřekvapí, na rozdíl od ženských časopisů o zdraví, které 

rakovině věnují spíše krátké zprávy o výsledcích výzkumu než velké monotematické 

články (viz výše). 

 

Liší se jednotlivé typy médií ve výběru témat? 

Další proměnná, již může být zajímavé zkoumat, je téma a jeho vztah k typům 

periodik. Pro ilustraci bude jedna tabulka obsahovat absolutní četností zjištěných 

případů, další budou opět uvádět údaje v procentech. 

 
Téma\typ 
periodika 

celost. 
deník 

region. 
deník 

magazín 
deníku 

luxusní 
magazín 
pro ženy 

ženský 
časopis 

ženský 
časopis 

o 
zdraví 

společ. 
magazín 

časopis 
se 

zdravotní 
tematikou 

prevence 
obecně 

10 5 0 1 21 8 0 5 

zdravotní 
péče… 

12 3 0 0 6 1 2 1 

novinky v 
léčbě a 

prevenci 

9 4 0 0 13 7 0 9 

svépomoc, 
propagace 

2 10 0 2 8 4 1 5 
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Téma\typ 
periodika 

celost. 
deník 

region. 
deník 

magazín 
deníku 

luxusní 
magazín 
pro ženy 

ženský 
časopis 

ženský 
časopis 

o 
zdraví 

společ. 
magazín 

časopis 
se 

zdravotní 
tematikou 

emergentní 
výskyt 

21 6 0 0 0 0 4 0 

prevalence 
obecně 

12 5 0 0 12 2 1 2 

personalizace 2 3 0 0 9 0 1 4 
celebrita 9 3 0 0 4 0 1  

alternativní 
metody 

34 5 1 0 6 0 2 1 

jiné 6 1 0 1 5 0 2 0 
celkem 117 45 1 4 84 22 14 27 

Tabulka 4.10 – téma článku a typ periodika 
 
 

 
Téma\typ 
periodika 

celost. 
deník 

region. 
deník 

magazín 
deníku 

luxusní 
magazín 
pro ženy 

ženský 
časopis 

ženský 
časopis 

o 
zdraví 

společ. 
magazín 

časopis 
se 

zdravotní 
tematikou 

prevence 
obecně 

20,0% 10,0% 0,0% 2,0% 42,0% 16,0% 0,0% 10,0% 

zdravotní 
péče… 

48,0% 12,0% 0,0% 0,0% 24,0% 4,0% 8,0% 4,0% 

novinky v 
léčbě a 

prevenci 

21,4% 9,5% 0,0% 0,0% 31,0% 16,7% 0,0% 21,4% 

svépomoc, 
propagace 

6,3% 31,3% 0,0% 6,3% 25,0% 12,5% 3,1% 15,6% 

emergentní 
výskyt 

67,7% 19,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,9% 0,0% 

prevalence 
obecně 

35,3% 14,7% 0,0% 0,0% 35,3% 5,9% 2,9% 5,9% 

personalizace 10,5% 15,8% 0,0% 0,0% 47,4% 0,0% 5,3% 21,1% 
celebrita 52,9% 17,6% 0,0% 0,0% 23,5% 0,0% 5,9% 0,0% 

alternativní 
metody 

69,4% 10,2% 2,0% 0,0% 12,2% 0,0% 4,1% 2,0% 

jiné 40,0% 6,7% 0,0% 6,7% 33,3% 0,0% 13,3% 0,0% 
celkem 37,3% 14,3% 0,3% 1,3% 26,8% 7,0% 4,5% 8,6% 

Tabulka 4.11 – téma článku a typ periodika 



 77 

V této tabulce je důležité všimnout si koncentrace pozornosti deníků na 

problémy alternativních metod a emergentního výskytu onemocnění1. Zajímavý je 

také rozdíl v zájmu o téma charity a propagace, který je výrazně vyšší u regionálních 

deníků než celostátních. To souvisí s výše zmíněným rozdílem v zájmu deníků o 

zprávy celostátně a celosvětově, respektive regionálně či komunitně orientované.  

Ženské magazíny také často publikují texty, které především informují o prevalenci – 

může se jednat například o studie, zachycující souvislost mezi rizikovým chováním 

nebo vlivem životního prostředí a onemocněním. Obecná preventivní doporučení 

jsou, jak vyplývá z tabulky, doménou ženských časopisů (obou typů), oproti tomu 

příběhy nemocných v ženských časopisech se zdravotní tematikou nenajdeme. I tato 

tendence již byla komentována výše v souvislosti s příběhem jako takovým (nemusel 

být nosným tématem článku). Posledně jmenované časopisy také často informují o 

novinkách v léčbě a prevenci rakoviny, což bylo rovněž komentováno výše. Nemoci 

celebrit – které nejsou hlavním tématem článku často – zajímají většinou deníky, 

hlavní roli v tomto údaji ale hrají články Blesku (6 z 9 článků). Společenské časopisy 

mají svou prioritu mezi tématy emergentního výskytu a časopisy se zdravotní 

tematikou v tématech novinek v léčbě a prevenci a personalizace – zde jsou ale 

počty článků poměrně malé. 

 

Jak se vztahují jednotlivá témata k prvkům racionality a emocionality? 

Následující tabulka sleduje použití jednotlivých prvků emocionality 

v souvislosti s jednotlivými tématy. 

 

  

                                                
1 Alternativní metodou léčby se přitom v drtivé většině případů rozumí devitalizace a emergentním 
výskytem onemocnění problém balkánského syndromu. 
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 Příběh Příznakové jaz. 
prostředky 

Přímá řeč 

Téma není 
přítomen 

šťastný 
nebo 

otevřený 
konec 

tragický 
konec 

jsou 
přítomny 

nejsou 
přítomny 

je 
použita 

není 
použita 

prevence 
obecně 

86,0% 10,0% 4,0% 32,0% 68,0% 8,0% 92,0% 

zdravotní 
péče… 

76,0% 20,0% 4,0% 40,0% 60,0% 4,0% 96,0% 

novinky v 
léčbě a 

prevenci 

97,6% 2,4% 0,0% 26,2% 73,8% 0,0% 100,0% 

svépomoc, 
propagace 

96,9% 0,0% 3,1% 31,3% 68,8% 3,1% 96,9% 

emergentní 
výskyt 

77,4% 3,2% 19,4% 9,7% 90,3% 6,5% 93,5% 

prevalence 
obecně 

97,1% 2,9% 0,0% 35,3% 64,7% 0,0% 100,0% 

personalizace 0,0% 84,2% 15,8% 89,5% 10,5% 47,4% 52,6% 
celebrita 0,0% 76,5% 23,5% 88,2% 11,8% 64,7% 35,3% 

alternativní 
metody 

81,6% 14,3% 4,1% 49,0% 51,0% 0,0% 100,0% 

jiné 100,0% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 6,7% 93,3% 
celkem 78,3% 15,6% 6,1% 39,2% 60,8% 9,2% 90,8% 

Tabulka 4.12 – téma článku a emocionalita-racionalita (1. část) 
 
 

 Apel na jednání Apel na rozum 
Téma výskyt 

onemocnění,  
výzkum, 
statistika 

životospráva 
obecně 

zaměření 
na záchyt, 

rady 
nemocným 

jiné je 
přítomen 

není 
přítomen 

prevence 
obecně 

26,0% 38,0% 36,0% 0,0% 98,0% 2,0% 

zdravotní 
péče… 

56,0% 0,0% 16,0% 28,0% 92,0% 8,0% 

novinky v 
léčbě a 

prevenci 

92,9% 0,0% 2,4% 4,8% 100,0% 0,0% 

svépomoc, 
propagace 

9,4% 3,1% 43,8% 43,8% 81,3% 18,8% 

emergentní 
výskyt 

90,3% 0,0% 0,0% 9,7% 96,8% 3,2% 

prevalence 
obecně 

76,5% 8,8% 11,8% 2,9% 100,0% 0,0% 
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 Apel na jednání Apel na rozum 
Téma výskyt 

onemocnění,  
výzkum, 
statistika 

životospráva 
obecně 

zaměření 
na záchyt, 

rady 
nemocným 

jiné je 
přítomen 

není 
přítomen 

personalizace 10,5% 0,0% 36,8% 52,6% 73,7% 26,3% 
celebrita 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 11,8% 88,2% 

alternativní 
metody 

91,8% 0,0% 0,0% 8,2% 95,9% 4,1% 

jiné 46,7% 6,7% 13,3% 33,3% 93,3% 6,7% 
celkem 56,4% 7,6% 15,9% 20,1% 89,5% 10,5% 

Tabulka 4.12 – téma článku a emocionalita-racionalita (2. část) 

 Ukazuje se, že emocionálně jsou podávána témata osob a osobností, které 

trpí rakovinou – a to v celé řadě ukazatelů (příběh, příznakové jazykové prostředky, 

přímá řeč, u celebrity chybí apel na rozum). To není příliš překvapující zjištění, které 

souvisí s povahou problému. Povšimnutí si zaslouží fakt, že personalizující články 

bývají často spojeny s apelem na jednání ve smyslu zaměření na záchyt či rady 

nemocným což odpovídá konstrukci článku jako kombinace „odstrašujícího“ příběhu 

s apelem. Nejvíce rozumově jsou pak vykládána témata novinek v léčbě a prevenci, 

emergentního výskytu onemocnění a alternativních metod léčby. To souvisí jednak 

s výskytem těchto textů především v denících (viz tabulka 4.10), jednak s tím, že tyto 

jevy bývají předmětem vědecké explanace. Články, prezentující informace o 

prevalenci a novinky v léčbě ze své povahy obsahují apel na rozum, podobně jako 

většina článků o emergentním výskytu onemocnění. Apel na rozum naopak chybí u 

článků o svépomoci a propagaci, což souvisí s tím, že informace o chystané akci či 

programu prezentovat rakovinu jako vědecký problém nepotřebuje. Svépomoc a 

propagace je silně spojena s problematikou zaměření na záchyt a rad nemocným, 

což také do značné míry plyne z povahy věci. 
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Vybírají si média téma rakoviny sama, nebo reagují na zprávy a události? 

Další relevantní vztah se týká proměnné, o níž zde také ještě nebyla řeč, totiž 

iniciace. Liší se od sebe jednotlivé typy médií tím, zda v oblasti rakoviny reagují na 

témata, dodaná zvenku, nebo zda je sama otvírají? 

 Iniciace 
Typ periodika mediální externí 

celostátní deník 8,5% 91,5% 
regionální deník 26,7% 73,3% 
magazín deníku 0,0% 100,0% 

luxusní magazín pro ženy 100,0% 0,0% 
ženský časopis 41,7% 58,3% 

ženský časopis o zdraví 22,7% 77,3% 
společenský magazín 35,7% 64,3% 

časopis se zdravotní tematikou 63,0% 37,0% 
celkem 28,0% 72,0% 

Tabulka 4.13 – typ periodika a iniciace 

 Tabulka ukazuje nejvyšší podíl vnější motivace u deníků, což souvisí s tím, že 

deníky ponejvíce otiskují zprávy. Nejmenší vliv zvnějšku pak vykazují časopisy se 

zaměřením na zdravotní tematiku a ženské časopisy, které publikují delší 

monotematické stati o problematice rakoviny obecně. Naopak ženské časopisy se 

zaměřením na zdraví se v oblasti rakoviny většinou omezují na tištění tiskových 

zpráv z výzkumů a podobně. 

 

Mají média potřebu ilustrovat články o rakovině?  

 Další proměnná, která ještě nebyla ošetřena, je počet obrázků. I ty by měly 

souviset s emocionalitou, a proto bude porovnán počet obrázků s kategoriemi typ 

periodika a rubrika. 
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 Počet obrázků 
Typ 

periodika 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

celostátní 
deník 

65,8% 23,9% 6,8% 1,7% 0,9% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 

regionální 
deník 

71,1% 28,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

magazín 
deníku 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

lux. magazín 
pro ženy 

0,0% 50,0% 25,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ženský 
časopis 

46,4% 26,2% 14,3% 4,8% 2,4% 2,4% 2,4% 0,0% 0,0% 1,2% 

ženský 
časopis o 

zdraví 

50,0% 36,4% 4,5% 4,5% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

společenský 
magazín 

7,1% 21,4% 0,0% 14,3% 21,4% 7,1% 0,0% 14,3% 14,3% 0,0% 

časopis se 
zdrav.tem. 

3,7% 74,1% 7,4% 7,4% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

celkem 51,6% 30,6% 7,6% 3,5% 3,2% 1,0% 0,6% 1,0% 0,6% 0,3% 

Tabulka 4.14 – typ periodika a počet obrázků 
 
 

 K počtu obrázků je možné upozornit na jejich poměrně velký počet u ženských 

časopisů, což nemusí překvapit ve srovnání s deníky, při porovnání například 

s časopisy se zdravotní tematikou to ale vypovídá o intenzivnější potřebě ilustrovat (a 

tím přibližovat čtenáři) právě u ženských časopisů. Na druhou stranu, v časopisech 

se zdravotní tematikou je výrazně nejvíce zastoupena skupina s jedním obrázkem, 

tedy s „ilustrací za každou cenu,“ mohu-li takto nadsazeně označit často jen volnou 

svázanost ilustrace s tématem. 
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 Počet obrázků 
speciální 
rubrika 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
celkem 

 

zdrav. 
rubrika 

34,6% 32,3% 41,7% 27,3% 10,0% 33,3% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 31,4 

ostatní 
obsah 

65,4% 67,7% 58,3% 72,7% 90,0% 66,7% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 68,6 

celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabulka 4.15– speciální rubrika a počet obrázků2 
 

Tato tabulka nenese mnoho zajímavé informace vzhledem k tomu, že článků 

ve specializované rubrice je asi polovina ve srovnání s texty mimo rubriku. Je zde 

pouze vidět jistý výkyv pro články mimo rubriky, kde se častěji vyskytují texty 

s větším počtem ilustrací. To dokazuje, že je zde rakovina tematizována cíleně, a 

nejedná se tedy jen o noticku z výzkumu, kterou často bývají zprávy v rubrikách. 

 

Liší se články ve zdravotní rubrice od ostatních? 

 Poslední blok tabulek se věnuje proměnné rubrika ještě dále. Spojuje ji 

s dalšími proměnnými emocionality-racionality a s typem periodika. 

 
 

 Příběh Příznakové jaz. 
prostředky 

Přímá řeč 

speciální 
rubrika 

není 
přítomen 

šťastný 
nebo 

otevřený 
konec 

tragický 
konec 

jsou 
přítomny 

nejsou 
přítomny 

je 
použita 

není 
použita 

zdrav. rubrika 90,3% 7,8% 1,9% 29,1% 70,9% 6,8% 93,2% 
ostatní obsah 72,5% 19,4% 8,1% 44,1% 55,9% 10,4% 89,6% 

celkem 78,3% 15,6% 6,1% 39,2% 60,8% 9,2% 90,8% 
Tabulka 4.16 – speciální rubrika a emocionalita-racionalita (1. část) 
 

 
                                                
2 V tomto případě jsou výjimečně pro popis použity četnosti sloupcové. 
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 Apel na jednání Apel na rozum 
speciální 
rubrika 

výskyt 
onemocnění,  

výzkum, 
statistika 

životospráva 
obecně 

zaměření 
na záchyt, 

rady 
nemocným 

jiné je 
přítomen 

není 
přítomen 

zdrav. rubrika 49,5% 11,7% 29,1% 9,7% 98,1% 1,9% 
ostatní obsah 59,7% 5,7% 9,5% 25,1% 85,3% 14,7% 

celkem 56,4% 7,6% 15,9% 20,1% 89,5% 10,5% 
Tabulka 4.16 – speciální rubrika a emocionalita-racionalita (2. část) 

Porovnání toho, zda je článek umístěn ve speciální rubrice, nebo mimo ni, 

s charakteristikami racionality a emocionality vypovídají o převaze racionálních prvků 

v rubrikách. Je to dáno faktem, že např. témata personalizace či celebrity se vyskytují 

většinou mimo dané rubriky, i tím, že speciální rubrika bývá vyhrazena odborníkům, 

pracujícím obvykle na racionálním podkladě. Výrazně patrná je také to, že články 

apelující na jednání se častěji vyskytují v rámci specializovaných rubrik.  

Speciální 
rubrika\ 

typ 
periodika 

celost. 
deník 

region. 
deník 

mag. 
deníku 

luxusní 
magaz. 

pro 
ženy 

ženský 
čas. 

ženský 
čas. o 
zdraví 

společ. 
mag. 

časopis 
se 

zdrav. 
temat. 

Celkem 

zdrav. 
rubrika 

17,1% 15,6% 0,0% 50,0% 73,8% 18,2% 0,0% 29,6% 32,8% 

ostatní 
obsah 

82,9% 84,4% 100,0
% 

50,0% 26,2% 81,8% 100,0
% 

70,4% 67,2% 

celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabulka 4.17 – speciální rubrika a typ periodika3 

   
Vztah rubriky k typu periodika jasně ukazuje, že výrazně největší je podíl 

článků o rakovině ve speciální rubrice ženských časopisů. Naopak nejméně se 

rakovině ve zvláštních rubrikách věnují deníky – což není překvapující zjištění 

vzhledem k faktu, že deníky tuto rubriku nemusí vůbec mít, a pokud ano, její 

periodicita bývá nejméně týdenní. 

                                                
3 V tomto případě jsou výjimečně pro popis použity četnosti sloupcové. 
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4.1.3 Interpretace výsledků 

 

 Kvantitativní analýza byla do značné míry omezena tím, že některé typy 

časopisů neobsahovaly dostatečné množství článků na to, aby jejich charakteristiky 

byly vypovídající. Přesto u periodik, která byla zastoupena, byla učiněna některá 

zajímavá zjištění. Na tomto místě budou prezentována jen hlavní z nich. 

• Byla zjištěna výrazná převaha racionálního informování o rakovině, což může 

souviset s tendencemi k medicinizaci (viz kapitola 3.2.2).  

• Nejvíce je emocionalita zastoupena u ženských časopisů. 

• U periodik je možné rozlišit, v jakém kontextu je pro ně rakovina tématem – 

deníky a společenské časopisy publikují texty s vysokou mírou 

zpravodajských hodnot, ženské časopisy sázejí na příběh a snaží se na své 

čtenáře apelovat ve smyslu změn chování, ženské časopisy zaměřené na 

zdravotní problematiku sice o rakovině informují, ale jako o jevu, který je 

předmětem výzkumů a který se jejich čtenářek dotýká maximálně jako 

varování, časopisy se zdravotní tematikou naopak v souvislosti s rakovinou 

často varují a prezentují i případy nemocných. Do světa časopisů luxusních se 

rakovina nehodí. 

• Mezi celostátními a regionálními deníky je možné vysledovat rozdíl v tom, že 

v regionech bývá rakovina nejen předmětem zpráv, ale také „tématem“ 

v kontextu prevence, charity atd. 

• Články ve speciálních zdravotních rubrikách bývají většinou racionálnější, 

neboť zdraví je v současnosti většinou chápáno v kontextu „medicíny,“ tedy 

vědeckého pohledu na problém. 
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Celkově je k výsledkům kvantitativní analýzy možné říci, že nepotvrzují 

hypotézu o rozložení informací o rakovině na ose rozum – emoce. Rozum 

v informování o rakovině výrazně převažuje, i když prvky emocionalizace je možné 

v nějaké podobě najít u většiny typů periodik.  
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4.2 Kvalitativní analýza 

 

 Jak již bylo řečeno výše, kvantitativní analýza se zaměřuje na jevy, které není 

běžnými kvantitativními postupy možné postihnout. Předpokládá, že „nejdůležitější 

jsou utajené nebo latentní významy, a ty nemohou být vyčteny z numerických dat“ 

(McQuail, 1999). I v rámci kvantitativních metod existují postupy, které se snaží 

postihnout jevy v kontextu (McTavish, 1990), nicméně ty nepřinášejí hodnotu, kterou 

v sobě nese kvalitativní analýza – totiž možnost přistoupit k materiálu bez existující 

teorie, bez kategorií, jimiž text poměřujeme. Je možné říci, že zatímco kvantitativní 

výzkum má určitou teorii, vyjádřenou v konkrétní hypotéze, ověřit nebo vyvrátit, 

výzkum kvalitativní by měl teorii tvořit (Disman, 2000). 

 Zatímco předpokladem kvantitativní analýzy jsou filozofické postoje 

pozitivismu (ibid.), v pozadí metod kvalitativních může stát některý z modernějších 

filozofických přístupů, tvořících později vlastní sociální výzkumné metody. K nim patří 

například hermeneutika, která v podání svého zakladatele Wilhelma Diltheye 

předpokládá empatické porozumění textu. Jeho aplikací na dílčí části textu vzniká 

hlubší porozumění, které má opět vliv na chápání celku. Hermeneutika se vyskytuje 

v různých kontextech, například jako hermeneutická etnografie (zaměření na 

interpretaci sociálních interakcí) či psychoanalytická hermeneutika (soustřeďuje se 

na inkonzistence v textu, které jsou vykládány jako projev potlačených obsahů) 

(Hendl, 1999).  

Dalším možným přístupem je fenomenologie, jejímž cílem je oproštění jevů od 

jim tradičně připisovaných rysů. V jejím rámci jsou zkoumány vztahy mezi 

objektivními strukturami a tím, jakým způsobem svět chápou a tvoří subjekty v jeho 

rámci. Představiteli tohoto směru jsou například P.L.Berger a T.Luckmann (ibid.). 
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Důležitost kvalitativní analýzy zdůrazňuje i škola symbolického interakcionismu, která 

předpokládá budování vztahů sociální interakcí na symbolické úrovni. V tomto 

smyslu je důraz kladen na porozumění významu různých druhů sociálního chování 

(Disman, 2000). Filozofické základy symbolického interakcionismu leží v teorii 

G.H.Meada, který osobnost vidí jako symbiózu osobní složky a části modelované 

socializací. (Hendl, 1999). Další teorií podporující kvalitativní přístup k sociálním 

jevům je etnometodologie, jejímž autorem je H. Garfinkel a hlavním cílem studium 

metod, které lidé používají, aby dali smysl každodenním situacím (Disman, 2000). 

Dosud zmiňované přístupy se týkaly vesměs kvalitativního výzkumu jako takového. 

Mezi postupy textové obsahové analýzy, které podporují kvalitativní zkoumání, je 

třeba jmenovat strukturalismus a sémiologii (McQuail, 1999).  

 V termínech hodnocení některých z hlavních parametrů sociologického 

výzkumu je možné konstatovat, že kvalitativní výzkum (pochopitelně správně 

provedený) je vysoce validní, ovšem jeho reliabilita je nízká – tedy že výsledky 

mohou přesněji postihovat podrobnosti vztahů mezi pozorovanými jevy, ale výzkum 

není standardizován –,  zatímco výzkum kvantitativní je standardizovaný, a tudíž 

reliabilní, ovšem jeho výpověď o realitě je omezena mantinely připravených kategorií 

(ibid.). 

 Základním principem kvalitativní analýzy je podle mého názoru to, že 

v principu nevadí, že výzkumník přistupuje k textu jako osoba, s nasazením vlastní 

tvořivosti – je ale třeba při tvoření závěrů mít subjektivní hledisko na paměti a umět 

interpretaci, která je výsledkem práce, logicky a konzistentně vysvětlit, případně 

obhájit (Konopásek, 1997)1. Kromě zahrnutí subjektivity je možné k hlavním 

                                                
1 „Co znamená, když říkám, že data je třeba číst „přesvědčivým“ způsobem? Znamená to, že naše 
interpretační svoboda je sice velká, avšak není doprovázena beztrestností.“  
„…výzkumník nejrůznějším způsobem manipuluje s texty, což mu umožňuje číst stále nová a nová 
data.“ (Konopásek, 1997). 
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pravidlům kvantitativního zkoumání řadit otevřenost (k jevům, jež se mohou 

v průběhu výzkumu ukázat), procesuálnost (tedy vědomí změn, které během 

výzkumu nastávají), reflexivitu (připravenost reagovat na změny), zaměření na 

případ, historicitu a kontextuálnost (zaměření na vznik a např. kulturní pozadí daného 

fenoménu), problematizaci determinovanosti (ostražitost před vnášením mechanické 

kauzality do pozorovaného) a konečně iterativní heuristiku (prostoupenost procesů 

sběru dat, analýzy a jejich interpretace) (Hendl, 1999). 

 Zatímco v této práci je kvantitativní analýza předstupněm rozboru 

kvalitativního, v praxi bývají většinou tyto postupy řazeny opačně. Kvalitativní analýza 

jako nástroj tvoření hypotéz se často používá v rámci předvýzkumu (Disman, 1999).  

 Ke kvalitativnímu výzkumu je možné přistoupit z různých pozic. „Zakotvená 

teorie“ („grounded theory“) sociologů Strausse a Glasera vychází z formulace 

výzkumného problému, k němuž následuje sběr dat. Podmínkou toho, aby výsledky 

výzkumníkovy práce měly parametry vědeckého postupu, je teoretická citlivost, díky 

níž jsou problémy nahlíženy v relevantních vztazích a způsobem, který umožňuje 

tvořivou práci s daty. Kromě teoretické citlivosti je nutný také odstup od zkoumaného 

problému, díky němuž by výzkumníkovy neměly zůstat skryty relevantní kontexty, 

jichž si třeba na první pohled nevšimne (Strauss, 1999). „Grounded theory“ operuje 

s řadou postupů, jejichž cílem je maximalizovat validitu procesu, definuje tři stupně 

kódování (otevřené, axiální a selektivní), jejichž posloupností jsou definované termíny 

spojovány do paradigmatického modelu v hierarchii os nejnižších po nejvyšší. 

Zároveň nabízí i nástroje, jimiž je možné tyto procesy efektivně kontrolovat (Strauss, 

1999). Proces sběru dat při tvoření „grounded theory“ přitom končí v okamžiku, kdy 

už analýza nepřináší nové informace, tedy když vorek je teoreticky nasycen (Disman, 

2000). 
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 Od základního postupu tvoření „grounded theory“ se konstrukce vzorku v této 

práci poněkud liší. Na základě kvantitativní analýzy vzniká soubor prvků s určitými 

charakteristikami, které byly předmětem statistického hodnocení. Na základě 

některých charakteristik je vybrán vzorek, který je podroben kvalitativní analýze. 

 

4.2.1 Popis metodiky výzkumu 

 

 Podkladem pro výběr článků pro kvalitativní analýzu bylo vyhodnocení 

charakteristik článků, získaných kvantitativní analýzou. Na přiložené tabulce2 (viz tab. 

4.1) bude ilustrováno, jakým způsobem výběr probíhal. I když se nejedná o právě 

standardní postup, byl zvolen jednak proto, že vyhovuje zadání práce (totiž odvození 

kvalitativní analýzy od kvantitativní), jednak proto, že umožňuje cílený výběr 

frekventovaných, nebo naopak neobvyklých kombinací charakteristik. Základním 

kritériem výběru je typ periodika, podrobnější výběr v rámci skupiny článků bude 

popsán níže. 

 V rámci deníků jsou první velkou skupinou články, které se od té následující 

(viz níže) odlišují použitím příznakových jazykových prostředků. Příklad takového 

článku najdeme v deníku Právo (Horák: jaké důkazy přesvědčí?, 27.9., str. 3), týká 

se devitalitace (tedy alternativních a kontroverzních metod léčby). 

 Zcela dominantní kategorií jsou texty, které mají rozsah menší než 1 kvadrant, 

neobsahují příznakové jazykové prostředky ani vyprávění osoby postižené rakovinou, 

prezentují pouze výsledky výzkumu, statistická zjištění nebo informace o výskytu 

onemocnění, není v nich obsažen příběh a obsahují apel na rozum. Z této kategorie 

byly vybrány tři texty, jeden z deníků (MfD – Francie uran neviní, 16.1., str. 11), jeden 

                                                
2 Tabulka vychází z výstupu programu SPSS, a proto její popisky nejsou totožné z popiskami tabulek 
z části kvantitativní analýzy. Funkce této tabulky je pouze orientační. 



 91 

z ženského časopisu (Katka – Zdravá strava chrání, 26.9., str. 42) a jeden 

z magazínu pro ženy se zdravotní tematikou (Fit pro život – Ultrazvukem na zjištění 

možné rezistence vůči lékům, č. 8, str. 13). Žánrově jsou dva z těchto článků 

zprávami (téma – novinky v léčbě a prevenci) a jeden článkem (téma – balkánský 

syndrom, tedy emergentní výskyt onemocnění). 

 V rámci deníků byl dále vybrán zástupce kategorie, která obsahuje příběh a 

používá i přímé řeči osoby, postižené rakovinou. Takový článek byl vybrán z deníku 

Blesk (Bojuji s rakovinou prsu!, 22.10., str. 16), aby byl zastoupen i tento titul, i když 

se článek se stejnými charakteristikami najde i v jiných denících. Jeho tématem je 

nemoc celebrity. 

 Aby byly v analýze zastoupeny i rozsáhlejší texty, byl vybrán i článek 

s rozsahem větším než 4 kvadranty, který je dále výrazný přítomností příznakových 

jazykových prostředků. Jedná se o text z přílohy Věda Lidových novin (Nová naděje 

proti rakovině, 27.11., str. 21), jehož hlavním tématem je devitalizace. Je zajímavé 

také posoudit, jak může být pojednáno toto téma v rámci různých typů článků. 

 Regionální deníky zastupuje rozsáhlejší text s použitím příznakových 

jazykových prostředků a zaměřený na záchyt onemocnění a rady nemocným3. Je 

z deníku Hradecké noviny (V boji se sluncem nemůžeme vyhrát, 9.5., str. 15). 

 Magazíny deníků jsou zastoupeny jediným článkem (z Magazínu MfD – 

Tahanice o naději jménem devitalizace, 27.12., str. 29) v celé analýze, takže zde byl 

výběr jasný. 

 Z luxusního magazínu pro ženy byly zvoleny dva texty. První je z Elle (Martina 

pro Krtka, Krtek pro děti, č.8, str. 27) a neobsahuje apel na rozum, na jednání ani 

další emocionalizující charakteristiky. Jeho tématem je aktivita modelky na podporu 

                                                
3 Vzhledem k tomu, že proměnná apel na jednání je kódována vždy nejvyšší dosaženou hodnotou, 
mže text obsahovat i věcné informace nebo preventivní doporučení. 
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onkologicky nemocných dětí. Druhý článek je rozsáhlý a byl převzat z Xantypy 

(Smrtelně nebezpečný strach, č. 1, str. 84). Týká se problematiky žen s rakovinou 

prsu a je spojen s apelem na záchyt a prevenci rakoviny.  

 Ženské časopisy zastupují celkem dva články. První z nich byl zmíněn výše 

(Katka), druhý je z časopisu Rytmus života (Rakoviny plic stále přibývá, 20.11., 

str. 40) a kromě většího rozsahu se také vyznačuje apelem na záchyt a rady 

nemocným či ohroženým. 

 Ženské magazíny se zaměřením na zdravotní témata zastupuje výše 

zmiňovaný text z Fit pro život a dále článek z Pulsu (Těšíte se na opalování? Letní 

bronz je riskantní podnik! č. 6, str. 34), který s použitím příznakových jazykových 

prostředků na větším rozsahu vyjadřuje obecná preventivní doporučení. 

 Ze společenských magazínů byly vybrány dva rozsáhlejší texty. Článek 

v Reflexu (Reportáž, 23.8., str. 6) pojednává o táboře, kde se setkávají rodiny 

onkologicky i jinak nemocných, a v časopise Týden (Rakovinu nikdy nevymýtíme, 

29.10., str. 88) je publikován rozhovor s nositelem Nobelovy ceny za medicínu. Liší 

se od sebe především přítomností jazykových prostředků a přítomností příběhu 

nemocného. 

 Konečně časopisy se zdravotní tématikou jsou zastoupeny dvěma texty. 

Typický článek z Regeny (Dobrovolné onkologické organizace, č. 7, str. 10) v rámci 

pravidelného okénka pojednává dané téma bez přítomnosti emocionalizujících prvků. 

Další text z časopisu Zdraví se týká obecně prevence rakoviny (Kdo včas přijde, 

vyhraje, č. 8, str. 20), je zaměřen na ohrožené či nemocné. 

 Tyto vybrané články budou předmětem podrobnější analýzy, jejímž základem 

bude otázka: V jakém smyslu je zde rakovina chápána? 
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4.2.2 Výsledky analýzy 

 

 Základních způsobů pojímání rakoviny bylo identifikováno devět, přičemž 

většina z nich zahrnuje několik dílčích pohledů. 

Pozitivistické paradigma – Rakovina jako: 

• předmět vědecké práce 

Jako předmět vědecké práce je rakovina chápána například ve zprávách o 

výzkumech, nebo v popisu postupu léčby devitalizací. (Právo „Organismus, jehož 

imunitní systém byl zeslaben chemoterapií, už nestačil zareagovat a buňky, které 

měly rakovinové zlikvidovat, se nestačily aktivovat.“ Fit pro život „Provedli v tomto 

směru studii, které se zúčastnilo 164 žen s těhotenským trofoblastickým nádorem, 

velmi vzácným typem rakoviny.“) 

• nepřítel vědců 

Rakovinu jako nepřítele vědců prezentuje článek z Lidových novin, který 

dokonce barvitě popisuje jejich souboj („Vrah, pan Nádor, sedí v ústraní a spokojeně 

se usmívá.“). 

• živitel  vědců 

O rakovině jako předmětu konkurenčního boje hovoří článek v Týdnu („Ve 

vědě funguje zdravá soupeřivost, která naopak vědce stimuluje k vyšším výkonům.“ 

Lidové noviny „,Za druhé lze předpokládat, že na odmítnutí devitalizace mají zájem 

farmaceutické firmy, ale to je samozřejmě neprokazatelné.‘“). 

• nepřítel tě la 

O boji nádoru s imunitním systémem se barvitě dočteme v článku Lidových 

novin („Pro imunitní systém je to povel k poplachu.“)  
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• proces v buňkách 

Popis rakoviny jako procesu bez emocí najdeme nap říklad v článku v Týdnu 

(„Z chyb při dělení buněk může vzniknout rakovinný nádor.“ Hradecké noviny „Když 

dojde k poškození kůže, aktivují se sice buněčné systémy, které poškozené buňky 

obnovují, ale ty nejsou neomezené.“) 

• statistický jev 

Holá čísla se ve spojitosti s rakovinou jako dostatečně výmluvná používají 

poměrně často (např. Zdraví „České ženy nejčastěji onemocní rakovinou prsu – 

ročně je hlášeno na 4700 případů.“ Katka „U osob ve skupině s maximálním 

objemem vlákniny v potravě pokleslo onemocnění rakovinou tlustého střeva až o 

40%.“) 

• „slovníkové heslo“ 

Klasickým způsobem výskyt – dělení – příznaky – léčba je konstruován článek 

v Rytmu života („Léčba spočívá v odstranění nádoru, ozařování a chemoterapii.“) 

Terapeutické paradigma – Rakovina jako: 

• předmět léčby (onkologické, dermatologické, plastické chirurgie…; 

psychiatrické/psychologické) 

Tento pohled je pochopitelně velmi rozšířený: Je zde třeba mít na paměti, že 

existuje celá škála odborníků, kterých se daná problematika týká. (Hradecké noviny 

„Cílem tohoto dne [Euro Melanoma Day] [je] … zdůraznit význam dermatologů jako 

lékařů nejvíce vzdělaných v této problematice.“ Xantypa „Pro co nejefektivnější léčbu 

je totiž podstatná úzká spolupráce mezi jednotlivými specialisty, se zpětnou vazbou 

k pacientce.“) 
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Etiopatogenetické paradigma – Rakovina jako: 

• důsledek špatného chování (zlozvyky, neopatrnost) 

Rakovinu je možné prezentovat jako výsledek nezodpovědného přístupu 

k vlastnímu zdraví. (Rytmus života „Pokud někdo kouří už od mládí a během 

následujících třiceti let vykouří denně nejméně krabičku cigaret, vystavuje se 

osmdesáti až devadesátiprocentnímu riziku rakoviny plic.“ Hradecké noviny „Většina 

z nás si uvědomuje potřebu ochrany před slunečními paprsky, ale vyjma dovolených 

či víkendů strávených v přírodě na ni neklademe takový důraz, jakou by si naše kůže 

zasloužila.“) 

• důsledek strachu/nezodpovědnosti (ignorace příznaků) 

Velmi populární zejména na začátek článku je varování hraničící s výhrůžkou 

– pokud nebudete reagovat na začínající příznaky… (Zdraví „V návštěvě lékaře 

mnohým z nás brání strach, ale důsledkem takového otálení je léčba složitější, 

nákladnější a méně úspěšná.“) 

• důvod k opatrnosti/péč i  o sebe sama 

Tento koncept, který souvisí i s níže uvedeným paranoickým paradigmatem, 

přináší spolu s hrozbou nebezpečného onemocnění tendenci ke snahám o prevenci 

či včasnou diagnostiku. (Puls „Proto preferujte líčidla (make-up, rtěnky), které 

obsahují UV filtr.“ Hradecké noviny „- sledovat svá mateřská znaménka, - každou 

změnu na kůži konzultovat s odborníkem“) 

Psychosociální paradigma – Rakovina jako: 

• předmět odpovědnosti nemocného 

V tomto smyslu je rakovina chápána jako něco, o čem si může nemocný do 

značné míry rozhodovat, v čem za sebe nese odpovědnost sám. (Blesk „Lékaři mě 

varují a lék má mnoho odpůrců. Ale je to moje volba.“ Lidové noviny „Pacienti 
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v jakémkoliv stadiu rakoviny by měli po pečlivém imunologickém vyšetření dostat 

podrobné informace o riziku i úspěšnosti chemo- a radioterapie. Pokud by tyto 

metody klasické léčby odmítli, měli by mít možnost rozhodnout se pro devitalizaci.“) 

• nič i tel sebekonceptu 

Rakovina může do velké míry pocuchat ženě sebevědomí, o tom asi není 

sporu. Je možné proto problém prezentovat právě tak. (Xantypa „[ženy 

s diagnostikovanou rakovinou prsu] Cítily se vyřazené ze společnosti zdravých lidí. 

Měly pocit, že jsou ostatním na obtíž nebo že je nikdo nechápe.“) 

• nič i tel rodinného štěstí 

Typickým příkladem pro tento pohled na rakovinu je článek z Blesku o 

Suzanne Somersové, který i obrazovým doprovodem snímků rodinné idylky (a 

nemocné v sexy oděvu) ukazuje, co vše nemoc hrozí rozdrtit. („,Pořád jsem jenom 

spala. Vše kolem mě se najednou zdálo jaksi vzdálené a neskutečné,‘ říká.“) 

• narušitel životní dráhy 

Tento koncept, který se týká i výše zmíněného článku deníku Blesk, podle 

mého názoru nepotřebuje upřesnění. (Reflex „Mája vzdala před dvěma lety 

prázdniny se skauty, když ji po jednom skautském táboře odvezli do nemocnice 

naprosto vyčerpanou.“) 

• důvod k sebeuvědomění/změně žebříčku hodnot  

Pokud už člověk rakovinu potká, může se stát prostředkem jeho duševního 

vývoje – k důrazu na to, co je opravdu důležité. (Xantypa „,Nutí vás radikálně 

přehodnotit svůj život. Najednou si začnete nade všechno vážit zdraví, rodiny a 

přátel. Soucítíte s postiženými lidmi, chcete jim pomáhat.‘“ Reflex „Všichni tito lidé si 

na rozdíl od většiny zdravých lidí neustále uvědomují, že jsou smrtelní.“) 
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Estetické paradigma – Rakovina jako: 

• nič i tel krásy, ženskosti  

V daném výběru je tento jev spojován především s rakovinou prsu, můžeme si 

ale snadno představit, že průvodní jevy nemoci (ztráta vlasů, hubnutí) mohou půvaby 

narušit i při jiných typech onemocnění. (Xantypa „Ženy přikládají poprsí obrovskou 

důležitost, dokonce větší než muži. (…) Ztrátu prsu pak pociťují jako znehodnocení 

svého ženství.“) 

Aktivistické paradigma – Rakovina jako: 

• prostředek spojování l idí 

Rakovina v tomto pojetí umožňuje lidem najít přátelství a podporu ve 

společenstvích, která by jinak nevyhledali. (Reflex „[dětský hospic] Pro děti, které 

jejich nemoc ohrožuje na životě, pro jejich rodiny, pro jejich blízké. Aby tu nabrali sílu 

a dozvěděli se to, co jim mohou zprostředkovat jen lidé, kteří prožili stejný příběh.“ 

Xantypa „V Mamma helpu vás předem upozorní na to, co můžete v průběhu léčby 

od svého těla čekat, a zároveň hned poradí, jak to nejlépe zvládnout. (…) Některé 

ženy tady možná poprvé za celý život nacházejí skutečné zázemí.“) 

• předmět charitativní č innosti 

K tomuto způsobu prezentace rakoviny opět není třeba výkladu. (Regena „Pro 

psychiku a podporu vlastního zdraví onkologicky nemocných mají neobyčejný 

význam občanské iniciativy.“ Elle „,Vymýšlíme různé akce – tou největší byl zatím 

loňský golfový turnaj na Karlštejně, kde jsme získaly 750 tisíc korun.“) 

Paradigma iracionality – Rakovina jako: 

• předmět dezinformací, iracionálních p ředstav 

Rakovina je nemoc spojená s řadou tabu a předsudků, ale zároveň i tendencí 

k důvěře ve vědecky nepodložené. Média tento jev také reflektují. (Blesk „,Vsadila 
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jsem na přírodu a začala užívat »Iscador«,‘ přiznává. (…) ‚Nemůžu to doporučit 

ostatním ženám. Sama nevím, zda bude natolik účinný. Lékaři mě varují a lék má 

mnoho odpůrců.‘“ Puls „Pověra první: rakovina kůže hrozí jen fanatikům opalování 

(…) Pověra sedmá: čím tmavší, tím bezpečnější“) 

Paranoické paradigma – Rakovina jako: 

• všudypří tomná hrozba 

Takové chápání rakoviny zdůrazňuje, jaké jsou nejrůznější rizikové faktory, 

jimž je těžké se vyhnout. (Hradecké noviny „V boji se sluncem nemůžeme vyhrát, 

nepřeceňujme se (…) Naše kůže registruje každý jednotlivý paprsek a po celý život 

vše, co se jí týká, zaznamenává.“ Zdraví „Faktory, které se mohou v rozvoji 

onemocnění uplatnit (…) fyzikální (…) ionizující záření – nejen z atomových 

elektráren, ale třeba i vyzařování radonu z některých stavebních materiálů (…) 

chemické: Je prokázán negativní vliv (…) škodlivin vznikajících v potravě nevhodnou 

úpravou – smažením, pečením a grilováním – kdy se přeměňují určité dusíkaté 

sloučeniny na sloučeniny s karcinogenními účinky. (…) biologické (…) Bakterie 

Heliobacter pylori se dává do souvislosti s karcinomem žaludku, případně lymfomů 

trávicího traktu.“) 

• nevyzpytatelná hrozba 

Tento koncept operuje s rakovinou jako něčím, čemu je sice možné do určité 

míry předcházet, ale nikdy si člověk nemůže být jist. (Hradecké noviny „Již od 

dětství máme všichni to, čemu se říká ‚sluneční kapitál.‘ (…) Tento kapitál je 

neobnovitelný a vždy nedostatečný, pokud je slunečního záření nadbytek. (…) Mraky 

totiž mohou propustit až 80 procent záření.“ Zdraví „Rakovina není dědičná. (…) 

Příčina nádorového onemocnění, až na malé výjimky, není známa.“) 
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Politické paradigma – Rakovina jako: 

• předmět polit ických aktivit  

Může se přitom jednat jak o politiku obecně (MfD „Šéfové zdravotnických 

služeb armád členských zemí NATO včera celý den jednali za zavřenými dveřmi, aby 

se pokusili dohodnout – jsou střely z chuzeného uranu zdraví škodlivé, nebo nikoli?“), 

tak i o politiku zdravotní (Magazín MfD „Není vyloučené, že v březnu ministerstvo 

znovu povolí testování metody na lidech.“). 
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4.2.3 Interpretace výsledků 

 

 V rámci kvalitativní analýzy bylo identifikováno devět základních pohledů na 

rakovinu. V rámci těchto paradigmat je možné vysledovat ještě obecnější tendence, 

které se pohybují dvou základních osách chápání tohoto onemocnění. 

 První z nich je dána pohybem mezi chápáním rakoviny jako jevu, který je 

objektivován a je předmětem aktivit jako něco vnějšího, abstraktního (je pacientem 

v prezentovaném procesu). Příkladem tohoto přístupu může být nejen chápání 

rakoviny jako objektu vědy, ale také jako předmětu charity nebo politických aktivit. 

V druhém případě je sama rakovina agentem – je příčinou změn lidského chování, 

sdružování, je nepřítelem buněk nebo hrozbou existenci člověka. 

 Na druhé ose můžeme vidět rakovinu jako na ose negativnost – pozitivnost. 

Zatímco rakovina jako nepřítel je špatná, jako důvod ke sdružování lidí nebo motiv ke 

zlepšení péče člověka o sebe sama je dobrá. Pokud rozdělíme prostor dvěma 

popsanými osami, dostaneme následující graf. 
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Obr. 4.10 – možné pohledy na rakovinu 
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Popisky k obr. 4.10  
negativita - 
pozitivita 

patiens - 
agens 

POZITIVISTICKÉ PARADIGMA   
předmět vědecké práce 0 -10 
nepřítel vědců -8 8 
živitel vědců 7 -6 
nepřítel těla -10 10 
proces v buňkách 0 1 
statistický jev -2 -6 
„slovníkové heslo“ 0 -9 
TERAPEUTICKÉ PARADIGMA   
předmět léčby  0 -9,5 
ETIOPATOGENTICKÉ PARADIGMA   
důsledek špatného chování  -8 -5 
důsledek strachu/nezodpovědnosti  -8 -6 
důvod k opatrnosti/péči o sebe sama 7 8 
PSYCHOSOCIÁLNÍ PARADIGMA   
předmět odpovědnosti nemocného 0 2 
ničitel sebekonceptu -8 9 
ničitel rodinného štěstí -8 9,5 
narušitel životní dráhy -7 8 
důvod k sebeuvědomění/změně žebříčku hodnot 5 5 
ESTETICKÉ PARADIGMA   
ničitel krásy, ženskosti -7 9 
AKTIVISTICKÉ PARADIGMA   
prostředek spojování lidí 4 7 
předmět charitativní činnosti 5 1 
PARADIGMA IRACIONALITY   
předmět dezinformací, iracionálních představ -3 0 
PARANOICKÉ PARADIGMA   
všudypřítomná, nevyzpytatelná hrozba -8 1 
POLITICKÉ PARADIGMA   
předmět politických aktivit 0 -3 
Tabulka 4.19 – popisky k obr. 4.10 

 Uvedený graf ilustruje, že z možných kontextů, v nichž může být rakovina 

médii chápána, převažuje skupina s negativním charakterem a s pojetím této nemoci 

jako něčeho, co je samo aktivní a ovlivňuje lidské životy. Spíše než k věcnému pojetí 

rakoviny směřují tyto tendence k jejímu zvnějšnění, k jejímu chápání jako hybatele, 

s trochou nadsázky se dá říci i k démonizaci. 
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5. SHRNUTÍ POZNATKŮ 

 

 Cílem této práce bylo zjistit, jak se s problémem rakoviny operuje v dimenzích 

racionality a emocionality. Kvantitativní analýza, provedená na základě 

operacionalizace těchto dvou charakteristik do několika proměnných, ukázala, že 

téma rakoviny je v principu v médiích pojímáno primárně racionálně. Tato tendence, 

která může být motivována jak snahou zbavit tuto nemoc mýtů, pověr a stigmatu, jež 

s sebou rakovina často nese, tak může kořenit i v obecné medicinizovanosti dnešní 

doby. Pokud se o rakovině v médiích mluví mimo vědecký kontext, jedná se většinou 

o texty charakteru příběhu ze života celebrity, případně reportáže.   

 Obsahová analýza také ukázala, že mezi jednotlivými typy médií existují určité 

rozdíly ve způsobu, jakým o rakovině píší. Některá média toto téma do světa svých 

čtenářů vůbec nepouští, jiná jen jako jev, který se publika osobně aktuálně netýká. 

Periodika, obsahující zpravodajství, se drží zpravodajských hodnot – tedy toho, co je 

negativní a překvapivé/nové, u ženských časopisů zase podle předpokladu najdeme 

poměrně více příběhů bez racionálních dimenzí a naopak s působením na city. 

 Hlavním poznatkem kvantitativní části analýzy je ale fakt, že hypotéza se 

celkově NEPOTVRDILA. I když existují emocionální prvky ve způsobech informování 

o rakovině, velká většina textů minimálně souběžně s nimi používá i racionální 

argumenty. Existují sice jisté více zastoupené vzorce kombinací racionálních a 

emocionálních prvků (viz tabulka 4.18), jsou ale dány především kumulováním 

racionálních rysů mediálních textů. 

 Na kvantitativní analýzu navázal rozbor kvalitativní. Ten se snažil zjistit, jaké 

jsou kontexty a významy, v nichž je rakovina chápána ve vybrané skupině textů 

různých charakteristik z různých médií. Na základě analýzy vzniklo devět paradigmat 
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v několika dílčími pohledy, které při uspořádání do dvojrozměrného grafu podle os 

„rakovina jako agens a patiens“ a „rakovina jako jev pozitivní a negativní“ 

vypověděla, že mezi možnými kontexty je velká skupina těch, které chápou rakovinu 

jako aktivní negativní prvek. Tento názor může indikovat fakt, že se zhoubné nádory 

dosud ani v chápání novinářů nezbavily image nebezpečného útočníka. 

 I když se mohou zdát výsledky rozporuplné, existuje mezi nimi vnitřní 

konzistence, kterou je možné nejsnáze ilustrovat na příkladu „pozitivistického 

paradigmatu“ kvalitativní analýzy. Jakkoli by zde všechny prvky mohly být hodnoceny 

jako „apelující na racio,“ způsob, jakým tento apel podávají, s sebou u mnoha 

nenese předpokládaný / očekávaný / nebo možná ještě spíže kýžený moment 

zbavení dramatičnosti, hrozivosti, tabu. 
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6. ZÁVĚR 

 

 Výsledky diplomové práce „Stereotypy v informování o problematice rakoviny“ 

už byly v závěru jednotlivých kapitol několikrát shrnuty. Na tomto místě tedy zbývá 

poznamenat několik věcí, které se do předchozích kapitol nevešly či nehodily. I když 

si uvědomuji, že tato kapitola příliš neodpovídá vědeckému stylu této práce, považuji 

ji za důležité – a oživující – doplnění. 

 Je třeba říci, že téma zdraví v dnešní společnosti – ať si to člověk uvědomuje 

nebo ne – stále více nabývá na významu. Healthismus a medicinizace prorůstají i 

českou společností, a není se co divit, když se stále více běžných jevů stává 

předměty léčby. Není tomu dávno, kdy jsem své lékařce na (neuvěřitelně 

přetíženém) alergologickém oddělení musela vysvětlovat, že celoroční rýmu chápu 

jako způsob čištění organismu od pražského smogu a že se kvůli ní rozhodně nechci 

dát vyšetřovat a léčit, protože to pro mě není nemoc.  

Věcí, o nichž nás i média přesvědčují, že jsou nemoc, je stále více. Při sběru 

kvantitativních dat jsem zjistila, že to jsou nejen problémy s udržením moči po 

sedmdesátce, ale také vrásky, nadváha, krátkozrakost nebo nedejbože méně než 

každodenní sexuální apetýt. Bohužel, všechny tyto zajímavé texty a jevy zůstaly 

mimo rámec této diplomové práce, i když by si odbornou pozornost rozhodně 

zasloužily. 

 Bez povšimnutí musely zůstat i proměny, jichž v průběhu roku 2001 doznala 

jednotlivá sledovaná periodika. Zatímco mnohé časopisy, profilované jako „zaměřené 

na zdraví,“ musely ze své „zdravé“ podoby o něco slevit a pustit se i do článků o 

image a společnosti obecně, periodika, která si dříve zdraví do znaku nedávala – 

včetně deníků – postupně zaváděla specializované lékařské rubriky. Tento posun 
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vystihuje ostatně nejen rostoucí zájem o zdravotní problematiku, ale i obecnou 

konvergenci mnoha médií ke směsi informací věcných a (rádoby)závažných, 

společenských i vyloženě bulvárních. 

 Mimo rámec této práce bohužel zůstal i bližší pohled na texty, které sice 

rakovinu zmiňují, ale jen jako součást jiného tématu. Bylo by jistě zajímavé zjistit, 

nakolik se v pánských časopisech dočtete o rakovině jen v poznámce u seznamu 

afrodisiak a naopak ve Vlastě při čtení textu o blahodárných účincích zahradního 

plevele. A nejen to. O rakovině se často píše jako o důvodu úmrtí některých slavných 

osob. Přitom existují média, která příčiny úmrtí důsledně uvádějí, zatímco v jiných 

taková informace soustavně chybí. V čem spočívá rozdíl mezi těmito časopisy? 

 Větší pozornost by rovněž mohla být věnována tomu, jaké jsou rozdíly mezi 

deníky celostátními a regionálními, případně mezi regionálními přílohami deníků, ve 

způsobu psaní o zdravotních tématech. Některé jevy naznačila už tato práce, 

nicméně detailnější práce na tomto poli by jistě přinesla zajímavé ovoce. 

 Velmi vděčná by jistě byla také analýza toho, nakolik se ve zdravotních 

rubrikách objevuje PR. Když zadavatel rozsáhlé reklamy do každého čísla 

nejmenovaného periodika má v jednom z čísel dvoustránkový článek o své metodě 

(nepříliš ověřené) „léčby,“ asi za tím bude něco vězet. Ale i řada dalších článků 

nějaký ten PR růžek vystrkuje, ani není nutné zvlášť pečlivě číst. Není ostatně divu, 

perspektivnost farmaceutického trhu je dostatečně známá. 

 Ale abych neodbíhala s možnými dalšími náměty jen mimo rakovinu. Zde se 

právě otevírá velký prostor pro kvalitativní analýzu, protože se neopovažuji tvrdit, že 

schéma z kapitoly 4.2.3 je definitivní a všezahrnující – spíše ho považuji za odrazový 

můstek pro další práci, jejímž cílem by byl tentokrát pouze rozbor kvalitativní, nikoli 

kombinace s kvantitativními postupy. 
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 Na úplný závěr je tedy možné říci, že se závěr podle všeho proměňuje spíše 

v začátek, a doufám, že se nějakého alespoň o něco pokročilejšího závěru dočká.  
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7. ABSTRACT / RESUMÉ 

 

 This master degree thesis “Stereotypes in informing on the subject of cancer” 

uses the method of content analysis to authenticate its hypothesis that there are two 

ways of informing on cancer: Either rational, providing information and helping to 

eliminate any fear of the recipient, or emotional, using different means to arouse 

anxiety and distress. 

 The first part of the paper contains theoretical introduction to the topic of 

disease and illness, of its metaphorical us, of the social construction of reality and of 

cancer and its medical and social context. 

 Then there is quantitative content analysis; 29 periodicals of different types 

were analyzed and they appeared to contain 746 articles concerning cancer in some 

way, of which 314 were intentionally about cancer. The latter became subject of 

closer analysis, which showed that almost all articles use rational elements in writing 

about cancer. Some tendencies towards emotional exposition were observed, 

especially among women’s magazines, however in general – the hypothesis can not 

be stated as verified. 

 The qualitative content analysis involved 16 articles from different types of 

periodicals. Its results showed that although there dominates ratio within writing 

about cancer, there still persist elements of interpreting cancer as an active and 

dangerous agent, which supports the idea that the topic of cancer is still being 

contaminated by anxiety and taboos. 
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Tabulka 4.8 – rozsah článku a emocionalita-racionalita 

Tabulka 4.9 – rozsah článku a typ periodika 

Tabulka 4.10 – téma článku a typ periodika 

Tabulka 4.11 – téma článku a typ periodika 

Tabulka 4.12 – téma článku a emocionalita-racionalita 

Tabulka 4.13 – typ periodika a iniciace 

Tabulka 4.14 – typ periodika a počet obrázků 

Tabulka 4.15– speciální rubrika a počet obrázků 

Tabulka 4.16 – speciální rubrika a emocionalita-racionalita 

Tabulka 4.17 – speciální rubrika a typ periodika 
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Tabulka 4.18 – pomůcka pro výběr článků kvalitativní analýzy 

Tabulka 4.19 – popisky k obr. 4.10 

 

Přílohy 

Tabulka zachycující úmrtnost na novotvary v ČR 

Tabulky srovnávající počet hlášených onemocnění a úmrtnost v ČR na různé 

 novotvary 

Tabulky zachycující úmrtnost mužů a žen v ČR podle příčin smrti 

Graf srovnávající úmrtnost mužů a žen v ČR podle příčin smrti  

Články, které byly předmětem kvalitativní analýzy 

 (citovaný text je vždy podtržen) 

 Právo – Horák: jaké důkazy přesvědčí?, 27.9., str. 3 

 MfD – Francie uran neviní, 16.1., str. 11 

 Blesk – Bojuji s rakovinou prsu!, 22.10., str. 16 

 Lidové noviny – Nová naděje proti rakovině, 27.11., str. 21 

 Hradecké noviny – V boji se sluncem nemůžeme vyhrát, 9.5., str. 15 

 Magazín MfD – Tahanice o naději jménem devitalizace, 27.12., str. 29 

 Elle – Martina pro Krtka, Krtek pro děti, č.8, str. 27 

 Xantypa – Smrtelně nebezpečný strach, č. 1, str. 84 

 Katka – Zdravá strava chrání, 26.9., str. 42 

 Rytmus života – Rakoviny plic stále přibývá, 20.11., str. 40 

 Fit pro život – Ultrazvukem na zjištění možné rezistence vůči lékům, č.8, str.13 

 Puls – Těšíte se na opalování? Letní bronz je riskantní podnik! č. 6, str. 34 

 Reflex – Reportáž, 23.8., str. 6 

 Týden – Rakovinu nikdy nevymýtíme, 29.10., str. 88 

 Regena – Dobrovolné onkologické organizace, č. 7, str. 10 

 Zdraví – Kdo včas přijde, vyhraje, č. 8, str. 20 

 

 

 

 

 

 


