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Súhrn 

Analýza médií je jedním z klíčových nástrojů pro porozuměni tvorby diskurzu 
v jakémkoli oboru. Adiktologie je v tomto procesu jako obor mimořádně zranitelná, 
neboť vysoká míra senzitizace některých témat je daná vlivem politiky a veřejného 
míněni, který ve srovnání s jinými oblastmi vědy a výzkumu výrazně překračuje ob
vyklou míru. Postupně tak napříč Evropou vzrůstá zájem o práci s médii a odborná 
obec tuto potřebu nejen reflektuje, ale současně si ji stanovila jako jednu ze svých 
priorit pro budoucí směřování celého oboru. Počátky používání kvantitativní obsa
hové analýzy mediálních sdělení spadají do prvních desetiletí dvacátého století . Tra
dici obsahových analýz médií dále rozvíjejí především němečtí a američtí badatelé 
studující vazby mezi politickou a mediální komunikací. Obsahová analýza me
diálních sdělení o drogách je nejen u nás, ale také v zahraničí v počátcích . V České 
republice byl v roce 2003 iniciován systematický výzkumný zájem o toto téma na 
Katedře psychologie FFUP v Olomouci prostředníctvím studentského projektu 
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(zapojeno bylo 5 studentů realizujících na tomto tématu své diplomové práce) a na 
práci tehdejší skupiny násl edně navázal pracovní tým Centra adiktologie PK 1. LF 
UK v Praze. Tento článek prezentuje výsledky tohoto studentského projektu, popi
suje dal ší vývoj a také výsledky dalších studií 

Kl í č o v á s l ov a: obsahová analýza - média - kvantifikace kvalitativních dat 
- škálování - adiktologie 

L. Miovská, H . Brachová, M. Miovský: CONTENT 

ANALYSIS OF MEDIA MESSAGES ON DRUGS 

IN THE CZECH REPUBLIC 

Summary 

Media analysis is a key tool for the understanding of the development of discour
se in any field of study. As a discipline, addictology is extremely vulnerable within 
this process, as the high degree of sensitisation of certain topics is determined by 
the inf1uence of politics and public opiníon , which, in comparison to oth er areas of 
science and research, dramatically exceeds its usual extent. As a r esult, across Eu
rope there is growing interest in working with the media, and not only does the pro
fessional community reflect this need but it has declared such efforts as a priority 
for the future orientation of the field as a whole. The first applications of quantitati
ve content analysis of media messages date back to the early 20th century. In parti
cul ar, the tradition of media content analysis was further developed by German and 
American r esearchers studying the links between political and media communíca
tion. In our country, as well as abroad, the content analysis of media messages on 
drugs is still in its early stages. In 2003 systematic research interest in this topic 
was inítiated at the Department of Psychology, Philosophical Faculty of Palacky 
University in Olomouc, Czech Republic, as part of a student project (involving 5 stu
dents who made this topic the subject of their diploma theses). Subsequently, the 
achievements of that group were further developed by the team of the Centre for 
Addictology of the Psychiatric Cliníc, 18t Medical Faculty, Charles Uníversity in Pra
gue. This paper presents the results of the students' project and describes the furt
her development and also the outcomes of additional studies. 

K e y w o r d s : content analysis - media - quatification of qualitative data - sca
ling - addictology 

Grantová podpora: GAČR č. 406/07/0541 
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Úvod 

,,Naši společnost charakterizují pojmy jako "informační společnost" nebo 
"mediální společnost". Stejně jako byly předešlé dějinné etapy určovány 
technickými revolucemi či sociálními změnami, jsou pro naši dobu pří

značná masová média a jejich razantní rozvoj ." (Kunczik, 1995, s. 7). Socio
logické průzkumy dokazují, že právě televize, rozhlas, video , internet - tedy 
elektronická média, jsou naším nejčastějším společníkem při trávení volné
ho času (Olovská, Kapoun, 2003). 

Hromadné sdělovací prostředky, masmédia, tedy spoluvytvářejí různé 
sociální reprezentace reality. Tyto reprezentace pak mají velký vliv na vní
mání a interpretaci světa a na změnu postojů různých skupin příj emců ma
sové komunikace. Média jsou vnímána jako zdroj moci či vlivu nad příjemci 
informací; prostorem pro sdílení událostí ; místem pro interpretaci sociální 
reality; prostorem, kde jsou konstruovány a vyjadřovány změny v hodno
tách a normách společnosti (Jirák, Kópplová, 2003). Pomocí zprostředkova
né reality vytváří příjemci různé významy, které se mohou stá t obecně sdí
lenými. Příjemci si vytvářejí obraz reality ne podle vlastního poznávání, ale 
podle dojmu, který získávají z médií (DeFleur, Ballová-Rokeachová, 1996). 
Média také zprostředkovávají významy daných skutečností tím, že předklá
dají určitá schémata. Pokud média nabízejí významy a skutečnosti v často 
se opakujících, podobných souvislostech, mohou se podílet na vytváření 
zvláštního typu schématu - stereotypu, tedy přísuzování charakteristiky je
dinci na základě jednoho charakteristického rysu (Výrost, Slamník, 1997). 

Právě problematika návykových látek je z hlediska mediálních zpráv 
výrazně kontroverzní, spojována s odlišnými postoji a různými motivy. Této 
skutečnosti využívají např. některé zahraniční studie (Hillert a spol., 1996; 
Hoffmann-Richter a spol., 1999). Návykové látky jsou v domácích médiích 
spojovány s extrémní mírou rozporuplnosti a velmi častými faktickými chy
bami, které jsou od určité úrovně médií méně obvyklé. Přitom to , jak o té to 
problematice informují česká média, odráží postoje veřejnosti k této oblasti, 
které se samozřejmě do jisté míry promítají také do oblasti drogové politiky 
a politiky obecně . Téma obsahové analýzy médií je na různé úrovni opako
vaně označováno jako výzkumně neuspokojivě řešené a opakovaně je v růz
ných dokumentech označováno za jednu z priorit (Council of the European 
Union, 2004; Vláda ČR, 2004). 
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Obsahová analýza mediálních sdělení o drogách 

V roce 2003 byl na katedře psychologie FF UP v Olomouci v rámci výuky 
zahájen studentský projekt kvantitativní obsahové analýzy mediálních 
sdělení o drogách. Celkem na projektu pracovali 4 studenti, kteří analyzova
li zprávy o drogách uveřejněné v českých médiích v rámci svých diplomo
vých prací. Cílem studie bylo provést obsahovou analýzu zpráv uveřejně
ných v médiích v průběhu roku 2003, tj. jaký je aktuální mediální obraz 
drog a jejich uživatelů v českých médiích . Díky tomuto projektu vznikla 
první pracovní verze tzv. kódovacího manuálu, který je postaven na princi
pu kvantifikace kvalitativních dat písemné povahy prostřednictvím metody 
škálování (viz také Miovský, 2006). Do analýzy byly zahrnuty zprávy z re
gionálních a celostátních médií informující o drogách v roce 2003. Použita 
byla databáze článků o drogách, kterou pravidelně sestavuje tiskový odbor 
Úřadu vlády ČR podle zadaných klíčových slov. Monitoring byl prováděn 
v následujících médiích: 6 celostátních titulů, 60 časopisů a magazínů, 88 
regionálních titulů rozdělených do 9 regionů, 2 veřejnoprávní televizní sta
nice, 2 soukromé celoplošné TV a 1 soukromá regionální, 2 celoplošné veřej
noprávní a 2 celoplošné soukromé rozhlasové stanice, 40 zdrojů na interne
tu, 2 informační agentury a zpravodajství Úřadu vlády ČR. 

Vzhledem k povaze zkoumaných dat byla pro analýzu zvolena metoda 
kvantitativní obsahové analýzy. Tradiční ,,kvalitativní obsahová analýza" je 
nejstarší, ústřední a stále nejpoužívanější metodou kvalitativního výzkumu. 
Tato metoda se využívala zejména v oblasti výzkumu obsahu literárních 
textů (Maralová a Mikšík, 1990). Podle Plichtové (Plichtová, 1996) se kvan
titativní přístup k analýze textů začal uplatňovat teprve v osmnáctém sto
letí. Do té doby se rozvíjely především metody interpretace textů, a to 
v kontextu literární vědy a historie. Počátky používání kvantitativní obsa
hové analýzy mediálních sdělení spadají do prvních desetiletí dvacátého sto
letí (McQuail, 1999). Tradici obsahových analýz médií dále rozvíjejí pře
devším němečtí a američtí badatelé studující vazby mezi politickou a me
diální komunikací, zvláště Winfried Schulz (Schulz, 2004; Schulz a spol., 
2005), Wolfgang Donsbach, např. (Donsbach a Jandura, 2003) a Hans Ma
thias Kepplinger, např. (Kepplinger a Habermeier, 1995). Podstatou kvanti
tativní obsahové analýzy je zkoumání mediálních obsahů podle výskytu 
přesně vymezených znaků, dále kvantifikace těchto znaků, což umožňuje 
zpracování velkého množství obsahů . 

V rámci tohoto projektu byl vytvořen originální kódovací systém (kódo-
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vací manuál), který byl ověřen v rámci pilotní studie. Kódovací systém tvoří 
tyto proměnné : 

- identifIkační proměnné (název článku, datum vydání, název média, typ 
média), 

- znaky informující o obsahu sdělení: zdroj (kdo je autorem, původcem 
sdělení), orientace příspěvku (primárně zaměřený na drogovou problemati
ku nebo ne), kategorie látek (o jakých drogách se píše), informace o uživa
telích, účinky akutní intoxikace a dlouhodobého užívání, trestná činnost 
(výroba, pašování, distribuce, násilné tr. činy, majetkové tr. č. atd.), drogová 
scéna (trendy v užívání, charakteristika uživatelů, užití drogy atd.), zamě
ření (protidrogová politika, primární prevence, policie, vězeňství atd.), cel
kové vyznění článku (pozitivní, negativní, neutrální), 

- znaky týkající se způsobu zpracování informací: informace o zdroji 
(jaká je transparentnost a ověřitelnost zdroje zprávy), styl (zpravodajský, 
publicistický), forma (rozhovor, debata, anketa, recenze apod.), ladění zprá
vy (zda a jak je téma hodnoceno), ladění titulku (zda titulek obsahově kores
ponduje s obsahem zprávy), droga v titulku, strana, umístění článku, pří

tomnost fotografIí. 

Projekt byl rozdělen na 4 části, jednotlivé části se zabývaly zvlášť obra
zem alkoholu (Kováčová, 2005), tabáku (Brachová, 2004), konopných drog 
(Sivek, 2004) a stimulancií a opioidů (Gromannová, 2005; Gromannová, 
2006) v mediálních sděleních . 

1. Užívání a uživatelé tabáku v kontextu mediálních zpráv publikova
ných v roce 2003 

Celkem bylo analyzováno 2 206 zpráv, z nichž 89,7 % bylo publikováno 
v tisku, a to nejčastěji v Mladé frontě Dnes (14,3 %), následovalo Právo 
(7,9 %), Lidové noviny (4,8 %), Hospodářské noviny (4,4 %) a Blesk (3,4 %). 

Zastoupení ostatních médií bylo zanedbatelné. Zprávy publikované v tiš
těných médiích byly psané převážně zpravodajským stylem, ale většina 
z nich (72,7 %) neodpovidala základnímu požadavku tohoto stylu, tedy po
žadavku neutrality, převažovaly negativně laděné články . Pouze 27 ,3 % 
zpráv psaných zpravodajským stylem mělo celkové neutrální vyznění. V ti
tulcích článků se ve 41,1 % objevovalo spojení "boj proti" kouření. Většina 
zpráv (98,5 %) informovala o tabáku samostatně , bez jakékoli spojitosti 
s ostatními drogami. Pokud byl tabák dáván do souvislosti s jinou drogou, 
pak nejčastěji s alkoholem. Zprávy informující o uživatelích - kuřácích často 

zaměřily pozornost na ženy kuřačky ve spojení s biologickou rolí matky a na 
děti ve spojení s pasivním kouřením. Hlavním obsahem zpráv byly nej-
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častěji témata týkající se zdravotních problémů (53 %) a smrti (25 %). I přes 
toto obsahové zaměření bylo zveřejněno 2,7krát více článků o represivních 
opatřeních než článků o prevenci a léčbě. Celkově převažuje v médiích ne
gativní obraz s důrazem na pasivní kouření a užívání jako ohrožování 
a omezování společnosti. Zdrojem informací byli nejčastěji tiskové agentury, 
dále politici, odborníci a pracovníci policie. Značný prostor k vyjádření do
stávali nejen odborníci, ale také celebrity (Brachová, 2004). 

2. Užívání a uživatelé alkoholu v kontextu mediálních zpráv publiko
vaných v roce 2003 

Celkem bylo v roce 2003 zvere]neno 5 521 mediálních sdělení, analy
zována byla ovšem přibližně polovina zpráv, tj . 2421 sdělení publikovaných 
v prvním a třetím čtvrtletí roku 2003. Převážná většina (95,2 %) příspěvků 

pochází z tisku, nejčastěji z Mladé fronty Dnes (12,6 %), Práva (8,5 %), Bles
ku (5 %) a z regíonálních titulů (Moravskoslezský deník 3,5 %, Rovnost -
Brněnský a Jihomoravský deník 3,3 % a Plzeňský deník 2,9 %). Média věno
vala nejčastěji pozornost osobě uživatele alkoholu (49,7 %). Na rozdíl od za
měření na ženy kuřačky, se ve spojitosti s užíváním alkoholu hovořilo 8krát 
více o mužích uživatelích než o ženách. Pokud jde o sledované významy, 
nejčastěji zprávy pojednávaly o trestných činech a porušování zákona 
(72 ,5 %), dále o ohrožování či omezování společnosti (35,6 %) a o ohrožení 
zdraví či života uživatele (18,1 %). Ve spojení s dlouhodobým užíváním 
média nejčastěji uváděla zdravotní problémy (38,7 %), sociální problémy 
(19,3 %) a smrt (16,8 %). Řešením alkoholové problematiky, bud omezením 
nabídky nebo omezením poptávky, se média zabývala v 73,9 % všech zpráv, 
přičemž 6krát větší zastoupení měly informace o represivních opatřeních 
než o preventivních. Protidrogovou politikou se zabývalo téměř 5 % zpráv 
(Kováčová, 2005). 

3. Užívání a uživatelé konopných drog v kontextu mediálních zpráv pub
likovaných v roce 2003 

Celkem bylo analyzováno 1 735 zpráv. Zprávy byly nejčastěji publi
kovány v Mladé frontě Dnes (20 %), Právu (9 %), Blesku (6 %) a Lidových 
novinách (4 %). Pokud se zprávy zabývali uživateli konopných drog, potom 
se nejčastěji jednalo o lidi mladší 18 let. V této spojitosti bylo také opako
vaně zdůrazňováno snižování věkové hranice prvního užití nelegální drogy 
často spolu s emotivně laděnými výroky o "alarmujícím poklesu" věkového 
průměru. Nejčastěji se zprávy o konopných drogách věnovaly trestné čin
nosti (52 %), ohrožení společnosti (30 %) a závislosti a nemoci (16 %). V sou-
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vislo sti s užíváním konopných drog byly nejčastěji uváděny zdravotní prob
lémy (24 %), psychické účinky (23 %) a také léčebné využití (20 %) . Také 
v této kategorii látek převažovaly zprávy věnující se opatřením potlačují
cích nabídku (64 %) oproti opatřením potlačujícím poptávku (16 %). Vedle 
novinářů a tiskových agentur byly častým zdrojem informací také policisté 
a soudci, a to nejen v oblastech, pro které jsou kompetentní, ale podstatnou 
měrou zasahovali také do témat, která jsou doménou jiných specialistů. 
Pouze v případě protidrogové politiky byli častěji uváděni pracovníci léčeb
ných a preventivních programů než pracovníci policie (Sivek, 2004). 

4. Užívání a uživatelé stimulancií a opioidů v kontextu mediálních zpráv 
publikovaných v roce 2003 

Celkem bylo analyzováno 2 225 zpráv. Podobně jako v případě před
chozích látek byly zprávy nejčastěji publikovány v Mladé frontě Dnes 
(19 %), Právu (11 %) a Blesku (9 %). Stimulancia a opioidy byly v českých 
médiích nejčastěji zmiňovanou skupinou nelegálních drog (40,1 %). V rámci 
všech návykových látek pak tvoříly po příspěvcích zmiňujících alkohol dru
hou nejpočetnější skupinu příspěvků. Uživatelé těchto drog nebyli blíže spe
cifIkováni, nejčastěji se o nich hovořilo jako o dospělých osobách, "narkoma
nech", "toxikomanech", ,,feťácích". Celkem 13 % zpráv zmínilo užívání těchto 
drog nezletilými osobami. Důsledky opakovaného nebo dlouhodobého 
užívání se zabývalo 27 % zpráv, a to nejčastěji v souvislosti s trestnou čin
ností, zdravotními problémy, hmotnými škodami a sociálními problémy. 
Celkem 9 % zpráv se zabývalo účinky těchto drog na psychiku člověku, rizi
kem úmrtí a zdravotními problémy v důsledku akutní intoxikace. Opět pře
važovaly zprávy věnující se represivnímu přístupu (77 %) než prevenci 
(11 %). Mediálně atraktivním tématem byly konkrétní případy řešení 

trestné činnosti, většinou ještě ve fázi před pravomocným rozhodnutím sou
du. I přesto byly osoby označovány jako "obvinění", "obžalovaní", ale stejně 
často také jako "výrobce", "dealer" apod. Média tak "usvědčovala" osoby ze 
spáchání trestného činu dříve, než byly nebo nebyly usvědčeny na základě 
předložených důkazů (Gromannová, 2005; Gromannová, 2006). 

Na tento studentský projekt navázalo Centrum adiktologie Psychiatrické 
kliniky 1. LF UK v Praze studií "Vývoj kódovacího systému pro sociálně
psychologickou kvantitativní obsahovou analýzu mediálních sdělení a mož
nosti kombinace s metodami kvalitativními" (2007-2009, GAČR č. 406/07/ 
0541). Tato studie si klade za cíl revidovat a doplnit již vytvořený kódovací 
systém a znovu provést kvantitativní obsahovou analýzu mediálních sdělení 
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o drogách publikovaných v roce 2007. Smyslem této práce je zpřístupnit 
tento nástroj širšímu okruhu zájemců v revidované a ověřené verzi a sou
časně případně umožnit jeho modifikaci pro další tématické oblasti vhodné 
pro obsahovou analýzu mediálních sdělení . 

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti ve spo
lupráci se společností Newton LT. provedlo studii ,,Drogy v médiích v letech 
2004 a 2005" (Newton Information Technology, 2006), jejímž cílem bylo zma
povat tematickou, obsahovou a časovou strukturu mediální prezentace dro
gové problematiky (obecně) a proti drogové politiky. Do výběru byly zahrnu
ty tituly monitorované společností Newton LT., u regionálních titulů byl 
vybrán jeden titul jako zástupce pro každý kraj. Z kvantitativního hlediska 
nelze hovořit o zásadně odlišném přístupu českých médií v letech 2004 
a 2005 k drogové problematice. V roce 2004 byl zájem médií o drogovou 
problematiku v jednotlivých měsících vyrovnanější než v roce 2005. Vrcholu 
medializace v roce 2004 dosáhla drogová problematika v březnu, kdy se mé
dia výrazně zajímala např. o Národní strategii protidrogové politiky. V roce 
2005 byl největší počet příspěvků publikován v červnu, kdy média informo
vala o udělování certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog 
nebo o Akčním plánu realizace Národní protidrogové strategie. Více než 
dvojnásobnou převahu nad ostatními celostátními deniky měla, co se počtu 
uveřejněných příspěvků týče, Mladá fronta Dnes, následovaly Lidové novi
ny. Nejméně se drogové problematice věnovaly Hospodářské noviny. Zprávy 
o potlačování nabídky převažovaly nad zprávami o snižování poptávky (pri
mární prevence, léčba, snižování rizik). Poměr medializace drog podle typu 
byl v obou letech podobný. Vzestupná medializace byla zaznamenána u ko
nopných drog, halucinogenů a těkavých látek. U ostatních drog se projevil 
v roce 2005 mírný pokles mediálního zájmu. Nejmedializovanější drogou 
v kontextu drogové problematiky se stal alkohol. Druhou největší pozornost 
věnovala média stimulačním drogám, následovaly konopné drogy (Newton 
Information Technology, 2006). 

Diskuze 

Média jsou v naší společnosti všudypřítomná a mají na nás do značné 
míry vliv, nejen přímý, ale také ovlivňují naše okolí. Mezi základní funkce 
patří informování a vzdělávání - poskytování informací o událostech a pod-
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mínkách ve společnosti, naznačování mocenských vztahů (McQuail, 1999). 
Tím, že média poskytují nezbytné informace o světě, pomáhají utvářet před
stavu o světě a jeho geografické, společenské a politické existenci. "Také 
strukturují určitý pohled na svět a svým způsobem publikum pacifikují" 
(Burton a Jirák, 2001, s . 142). Média mají schopnost předávat lidem nové 
poznatky a dovednosti, rozšiřovat hranice jejich poznání i strukturu postojů 
a přesvědčení. O náplni této funkce pochybuje novinář Fištejn (Fištejn, 
2000, s . 25): "Jak trefně vystihl jeden americký časopis, jsme "overnewsed 
and underinformed". Jsme zpraveni o každém pětinohém teleti narozeném 
v Tímbuktu, o každém záletu v Hollywoodu, o každém hnutí za práva 
zrzavých v deštném pralese. Avšak stále méně chápeme svět, v němž žije
me." Podle Hvížďaly (Hvížďala, 2003, s. 9) záleží na tom, jestli se v masmé
diích (tisku) podaří prosadit mediální ekologii a budeme schopni pomocí 
médií věci pojmenovávat a poznávat, nebo jestli se naopak všechna média 
budou podílet na tom, že budeme zcela saturováni fascinací z rychlosti. Jest
li budeme žít v kýči dezinformací, nebo s informacemi, které vždy předsta
vují vynoření nepravděpodobného." 

Závěr 

Média jsou pro nás hlavním zdrojem informací a zábavy (uvolnění), vy
tvářejí mediální normu a spoluurčují tak, co je ve společnosti přijatelné 
a považované za normální, hrají důležitou roli v socializaci, konstruují 
sdělení, která ovlivňují náš pohled na svět. Mají velkou ekonomickou moc. 
Teoretici masové komunikaci často mluví o tom, že masmédia mají obrov
skou moc určovat, o čem budou lidé přemýšlet (agenda-setting). Prostřed
nictvím médií se udržují v oběhu představy o lidech a jejich názorech a pře
svědčeních. Studiem médií zvyšujeme kontrolu nad tím, jaké interpretace 
světa, lidí, dějů, vztahů a hodnot média nabízejí. Informace o dění na dro
gové scéně získáváme málokdy skrze přímé osobní kontakty. Vědění o tomto 
světě je primárně odkázáno na obraz konstruovaný masmédii. 

V konečném důsledku ale záleží právě na jedinečném člověku , jak s na
bízenými "produkty" naloží. Publikum si totiž z předkládaných sdělení vy
bírá to , co je ochotno/schopno vnímat a přijímat za své na základě vlastních 
životních zkušeností, emocí, přání a očekávání. Je tedy velmi obtížné pro
kázat účinky médií, přesto to neznamená, že by média žádný účinek nemě-

201 



L. MIOVSKN, H. BRACHOVÁ, M. MIOvsKÝ I OBSABOVÁANALÝ"ZA 
MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ O DROGÁCH V ČR 

la. Účinky médií mohou být - a pravděpodobně i jsou - nepřímé a dlouho
dobé a média ovlivňují to, jak lidé nahlížejí na sebe, na svou společnost, na 
okolní svět. Média ostatně prostřednictvím svých příjemců ovlivňují i sama 
sebe (Burton a Jirák, 2001). 
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