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BACKGROUND: The media have a vital role to play in edu-

cating the population about the effects of smoking on health

and the economy and the possibility of treatment for to-

bacco dependence. This epidemic is responsible for one

sixth of all the deaths in the country, more than AIDS, alco-

hol, illegal drugs, and street accidents combined. AIMS: To

map media workers’ interest in and knowledge of the to-

bacco epidemic. MATERIAL AND METHODS: A ques-

tionnaire with 15 questions on the basic facts associated

with tobacco use and control, including an offer of correct

answers. We contacted 213 workers across all types of me-

dia by addressable mail. Another 629 contacts were made

using emails available from media websites. We received

a total of 39 validly completed questionnaires – a response

rate of 4.63%. RESULTS: With the response rate of 5%, we

assumed that answers were provided mainly by those who

have been dealing with the issue. However, the most cor-

rect answers occurred in only half of the questions (8 out of

16 possible answers). CONCLUSION: Surprisingly, the

media showed little interest in the tobacco epidemic, and

zero interest was found on the part of editors responsible

for economic matters, with even some negative reactions

being experienced (1.88%). While the answers were pre-

sumably provided by those media workers who are con-

cerned with the issue, their understanding of the problem

seemed very poor in contrast with the impact of tobacco use.
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KLÍÈOVÁ SLOVA: ÈESKÁ MÉDIA – ZÁVISLOST NA TABÁKU – KOUØENÍ – ZNALOSTI – ZÁJEM

VÝCHODISKA: Média mají zásadní roli v edukaci popula-

ce vèetnì oblasti týkající se vlivu kouøení na zdraví, ekono-

miku a možnosti léèby závislosti na tabáku. Tato epidemie

je pøíèinou šestiny všech úmrtí v ÈR: více než AIDS, alko-

hol, nelegální drogy a dopravní nehody dohromady. CÍL:

Zmapovat zájem a znalosti pracovníkù médií týkající se ta-

bákové epidemie. METODIKA A SOUBOR: S dotazní-

kem s 15 otázkami na základní fakta související s užívá-

ním tabáku a nabídkou správných odpovìdí jsme oslovili

213 pracovníkù všech typù médií adresným mailem, dal-

ších 629 podle kontaktù na webech jejich médií. Získali

jsme celkem 39 validnì vyplnìných dotazníkù – návratnost

4,63 %. VÝSLEDKY: Pøi návratnosti necelých 5 % jsme

pøedpokládali, že odpovídali spíše ti, kdo se problemati-

kou zabývají. Pøesto pøevažovaly správné odpovìdi jen na

polovinu otázek (8 ze 16 možných odpovìdí). ZÁVÌR: Pøe-

kvapující je zejména malý zájem médií o tabákovou epide-

mii, nulový zájem ekonomických redakcí, nìkdy i reakce

negativní (1,88 %). Tím spíše, že mùžeme pøedpokládat, že

odpovídali spíše ti zasvìcení, byla úroveò znalostí v kon-

trastu s významem užívání tabáku velmi slabá.
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� 1 ÚVOD
Pracovníci médií mají klíèový vliv na populaci vèetnì názo-

rù a znalostí spojených se závislostí na tabáku, souvisejícím

vlivem na zdraví èi možnostmi léèby. Dùležité jsou proto je-

jich znalosti, zájem i motivace informovat o této souèasné

nejvýznamnìjší celosvìtové epidemii, a to v oblasti epide-

miologie, prevence, léèby, ekonomiky i legislativy.

� 2 METODIKA
V období 7/2013–4/2014 jsme rozesílali dotazník s 15 otáz-

kami spolu s nabídkou zpìtného zaslání správných odpovì-

dí pro libovolné další využití (213 adres).

Kontakty na pracovníky médií jsme získávali pøede-

vším formou aktivního vyhledávání uveøejnìných e-mailù

na webových stránkách konkrétních médií, dále jsme využi-

li kontakty, které má k dispozici Spoleènost pro léèbu závis-

losti na tabáku. Celkovì jsme takto získali 857 e-mailových

adres, z toho 15 e-mailù se nám vrátilo zpìt jako nedoru-

èitelná zpráva. Pøi zpracovávání dat jsme tedy poèítali

s 842 obeslanými kontakty. Do prùzkumu jsme zahrnuli jak

média elektronická, tak klasická, celorepubliková i vybraná

regionální, bulvární i seriózní, též odborná zdravotnická.

Dohromady jsme tak oslovili 36 rozhlasových stanic

(110 kontaktù), 11 televizí (68 kontaktù), 2 tiskové/zpravo-

dajské agentury (28 kontaktù), 10 vydavatelských skupin

zahrnujících 171 tištìných titulù a 36 online projektù

(300 kontaktù), dalších 18 tištìných novin (227 kontaktù),

12 èasopisù (20 kontaktù), 22 portálù (72 kontaktù)

a 17 kontaktù z oblasti volných sdružení novináøù.

Pro získávání dat jsme v prùbìhu práce zvolili dva zpù-

soby – v první fázi jsme odesílali konkrétnì adresované

e-maily s pøiloženým dotazníkem, od 7/2013 jsme pak do-

tazníky zaèali odesílat formou online formuláøù (podrobnì

v tabulkách 1 a 2).

� 3 VÝSLEDKY
Celkovì reagovalo 44 lidí, což èiní 5,23 % ze všech obesla-

ných, 94,77 % adresátù nereagovalo vùbec. Z reagujících

jich 0,59 % dotazník vùbec nevyplnilo, reagovali pøímo ne-

gativnì, dotazník pøedali jinému kolegovi èi požádali, aby-

chom je vyøadili z databáze. V koneèném souhrnu jsme tak

získali 39 vyplnìných dotazníkù, což pøedstavuje 4,63 %

z veškerých obeslaných kontaktù. Z vyplnìných dotazníkù

bylo 87,18 % vyplnìno plnì a 12,82 % èásteènì. Pøevažovala

správná odpovìï (v 37 %). Podrobnì údaje uvádí tabulka 3.

Prevalenci v procentech (28–32 %) (Sovinová et al.,

2014) odhadlo správnì 43 %.

Pøibližnì jedna ètvrtina dìtí ve vìku 13–15 let mìla

svoji první cigaretu pøed dosažením 10 let vìku. Nástup

pravidelného kouøení je nejèastìjší mezi 14–15 lety. Ve sku-
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Tabulka 1 / Table 1

Adresné e-maily

Addressed emails

Obeslaných kontaktù 213

poèet celkem % ze všech obeslaných

Získaných odpovìdí

celkem

21 9,86%

Získaných dotazníkù

(èásteènì èi plnì

vyplnìných)

17 7,98% % ze všech získaných

dotazníkù

reakce na 1. email 35,29%

reakce na 2. email 64,71%

Negativní reakce 4 1,88%

Tabulka 2 / Table 2

Formuláøe vyplnìné online

Online questionnaires

Obeslaných kontaktù nových kontaktù 629

pùvodních kontaktù použitých v metodì è. 1 192

celkovì rozesláno na kontaktù 821

poèet celkem % ze všech obeslaných

Získaných odpovìdí celkem 23 2,80%

Získaných dotazníkù

(èásteènì èi plnì vyplnìných)

22 2,68%

Negativní reakce 1 1,88%
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Tabulka 3 / Table 3

Dotazy a odpovìdi. Pokud byla správná odpovìï jednou z variant otázek, je vyznaèena tuènì

Questions and answers. If the correct choice was among possible answers, it is in bold

Otázka Platných
odpovìdí

Odpovìï % z platných odpovìdí

1) Kolik odhadujete, že je v ÈR kuøákù
(absolutní poèet)?

35 Ménì než 1 milion 3%

1–2 miliony 20%

2–3 miliony 37%

3–4 miliony 29%

4 miliony a více 11%

2) Kolik % z dospìlé populace podle Vás
kouøí?

35 Pod 20% 8%

20–29% 15%

30–39% 43%

40–49% 23%

Nad 50% 11%

3) Jaký je podle Vás prùmìrný vìk první
cigarety?

36 Pod 14 let 39%

14 let 36%

Nad 14 let 25%

4) Kolik odhadujete, že roènì zemøe v ÈR
lidí na následky:

a) kouøení ? 34 Pod 5 tisíc 9%

5–10 tisíc 23%

10–20 tisíc 48%

20–100 tisíc 6%

100–200 tisíc 14%

b) alkoholu? 36 Pod 1 tisíc 3%

1–5 tisíc 36%

5–10 tisíc 19%

10–50 tisíc 17%

50–100 tisíc 17%

Nad 100 tisíc 8%

c) ilegálních drog? 33 Pod 100 6%

100–599 15%

600–999 18%

1–6 tisíc 43%

10–60 tisíc 18%

5) Nejèastìjší pøíèinou úmrtí kuøákù je po-
dle Vás? (výbìrová otázka)

36 Kardiovaskulární onemocnìní 62%

Rakovina plic 19%

Chronická onemocnìní plic, zejména
CHOPN

19%

6) U dìtí vystavených pasivnímu kouøení
se èastìji vyskytuje? (výbìrová otázka,
lze oznaèit více možností: Astma,
syndrom náhlého úmrtí kojence, ušní
infekce)

35 Vše uvedené 9%

Nic z uvedeného 9%

Astma 51%

Syndrom náhlého úmrtí kojence 14%

Astma a syndrom náhlého úmrtí
kojence

14%

Astma a ušní infekce 3%

7) Znáte pojem kouø ze tøetí ruky? Co po-
dle Vás znamená?

38 Správná odpovìï 21%

Neznám 55%

Jedná se o pasivní kouøení 16%

Jiná odpovìï 8%

8) Jakou rychlost odhadujete, že by
muselo mít proudìní vzduchu, pokud
by se kouø z místnosti mìl vyvìtrat
pomocí ventilace?

28 Pod 100km/h 65%

100–200 km/h 28%

Jiná odpovìï 7%



pinì jedenáctiletých kouøí pøibližnì ètvrtina dìtí s pøeva-

hou chlapcù. Ve skupinì tøináctiletých již má kuøáckou

zkušenost polovina dìtí, rozdíl mezi pohlavími se stírá. Ve

vìku patnácti let má již kuøáckou zkušenost pøes 70 % dìtí

s pøevahou dívek (Sovinová et al., 2014; Greplová, 2013).

Správná odpovìï byla ve 39 %.

Na následky kouøení roènì v ÈR zemøe kolem

16 000 lidí (Peto et al., update 2012). Správná odpovìï

byla ve 48 %.

Úmrtí zpùsobená alkoholem se v ÈR odhadují roènì na

cca 6000–8000 (Vrána, 2007; Šejvl, rok neuveden), správnì

odpovìdìlo jen 19 % respondentù. V naprosté vìtšinì poèet

tìchto úmrtí nadhodnotili.

Na následky nelegálních drog roènì v ÈR zemøe kolem

500 lidí, z toho kolem 250 jsou pøímá drogová úmrtí (Šejvl,

rok neuveden). Pøevažovaly odpovìdi v øádech tisícù, niko-

liv stovek, jak by bylo správnì (jen 15 % odpovìdí), tedy tato

úmrtí byla rovnìž významnì nadhodnocena.
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Otázka Platných
odpovìdí

Odpovìï % z platných odpovìdí

9) Myslíte si, že kouøení souvisí s rizikem
sebevraždy?

36 Ano, ovlivòuje 50%

Ne, neovlivòuje 30%

Nevím 17%

Jiná odpovìï 3%

10) Myslíte si, že je možné požádat lékaøe o
pomoc s odvykáním? Pokud ano,
jakého? (Lékaøe jaké odbornosti?)

39 Ano 94% Praktický lékaø 50%

Ne 3% Psycholog/psychi
atr

14%

Adiktolog/Odbor
ník na drogy èi
jiné závislosti

12%

Internista 9%

Plicní lékaø,
Centra pro
závislé na tabáku

3%

Jiné kombinace 12%

Nevím 3%

11) Jaké znáte léky využívané v léèbì
závislosti na tabáku?

37 Neznám žádné 27%

Neznám, protože nekouøím 11%

Rùzné formy substituce nikotinu 40%

Vareniklin/Champix 5%

Antidepresiva 3%

Jiná odpovìï 14%

12) Znáte biorezonanèní metodu? Myslíte
si, že je úèinná?

35 Ne, nikdy jsem o ní neslyšela 77%

Slyšel/a jsem o ní, ale nic bližšího o
tom nevím

9%

Metodu znám, myslím, že není úèinná 9%

Metodu znám, myslím, že je úèinná 3%

Jiná odpovìï 3%

13) Víte, jakým zpùsobem je hrazena léèba
v Centrech pro závislé na tabáku?

37 Nevím 38%

Ze zdravotního pojištìní 38%

V hotovosti 8%

Jiná odpovìï 16%

14) Víte, co je tzv. jednotné balení cigaret? 39 Ano, vím 38%

Nevím 49%

Jedná se o stejný poèet kusù
v krabièce

8%

Jiná odpovìï 5%

15) Jaké informace týkající se
kouøení/užívání tabákových výrobkù by
Vás zajímaly?

22 Všechny 18%

Zákaz kouøení v restauracích 18%

Odvykání, pøíbìhy kuøákù 14%

Jiná odpovìï 50%

Odhad poètu kuøákù v ÈR v absolutních èíslech: v ÈR je cca 2 200 000 kuøákù (3).

Estimated number of smokers in absolute figures: there are approx. 2,200,000 smokers in the Czech Republic (3).



Jako nejèastìjší pøíèinu úmrtí na nemoci zpùsobené ta-

bákem oznaèilo správnì 62 % respondentù kardiovaskulár-

ní onemocnìní.

Na všech vyjmenovaných onemocnìních dìtí se podí-

lí expozice pasivnímu kouøení – to však uvedlo jen

9 % respondentù, stejný poèet (9 %) dokonce uvedl, že nic

z uvedeného.

Kouøem z tøetí ruky se rozumí látky, které zùstávají

na povrchu v místnostech, na odìvu, vlasech èi pokožce,

a to i po vyvìtrání tabákového kouøe èi poté, co vyjdeme ze

zakouøené místnosti, s postupem èasu se jejich nebezpeè-

nost dokonce zvyšuje, neboť probíhají dále chemické reak-

ce. Vìtšina respondentù pojem neznala, 21 % odpovìdìlo

správnì, 16 % zamìòuje pojem kouø ze tøetí ruky s pasiv-

ním kouøením. Zajímavosti z odpovìdí: „U dítìte kouøící

matky.“ „Jde o nìco podobného jako o ekologickou zátìž –

pozùstatky po kouøení, které i po letech ovlivòují zdraví

èlovìka.“

Dnes víme, že ventilace nemùže odstranit všechny lát-

ky tabákového kouøe z místnosti – rychlost proudìní vzdu-

chu by musela být kolem 100 km/h. Vìtšina respondentù

odhadovala menší rychlost proudìní vzduchu (66 %), jen

28 % tipovalo správnì. Zajímavosti z odpovìdí: „Proboha…

uveïte velikost místnosti a požadovanou dobu, za kterou by

se mìla odvìtrat. Osobnì jako nekuøák hlasuji pro odvìtrání

kuøáka z místnosti dveømi.“

Kouøení skuteènì souvisí s rizikem sebevraždy – rela-

tivní riziko je u kuøákù (bez psychiatrického onemocnìní!)

cca 3x vyšší než u nekuøákù (Miller et al., 2000). Správnì

odpovìdìla polovina dotázaných, 30 % naopak souvislost

popøelo. Zajímavosti z odpovìdí: „Ne, pokud nepovažujeme

samotné kouøení za protrahovanou sebevraždu, resp. neuva-

žujeme o tom, že teoreticky ke kouøení inklinují osobnosti la-

bilnìjší, a tudíž je u nich vyšší riziko sebevraždy.“

Vìtšina respondentù (94 %) si správnì myslí, že je

možné léèit závislost na tabáku u lékaøe. Názor na jednotli-

vé specializace je uveden v grafu 1. Požádat lze lékaøe

jakékoliv odbornosti. Pokud se kuøák rozhodne pro speciali-

zovanou léèbu, doporuèení od praktického lékaøe není pøi

návštìvì centra pro závislé nutné. Nikdo z dotázaných ne-

uvedl plnì správnou odpovìï, tedy že požádat o pomoc lze

jakéhokoliv lékaøe, 10 % dotázaných se domnívá, že nelze

jít k jakémukoliv specialistovi bez doporuèení praktického

lékaøe.

Léky závislosti na tabáku zjevnì pøíliš známé nejsou,

nejvíce respondentù zná rùzné formy substituce nikotinu

(41 %), aèkoli jej èasto za lék nepovažují (8 %), nìkdy uvádì-

li pøímo „náplasti, žvýkaèky, produkty Nicorette“. 11 %

uvedlo, že léky nezná, protože nekouøí. Zajímavosti z odpo-

vìdí: „Antabus.“ „Náplasti, žvýkaèky, léky neznám.“ „Léky

neznám, pouze potravinové doplòky.“ „Jsou žvýkaèky Nico-

rette lék? Jsou e-cigarety lék? Lze pilulky na spaní, na potla-

èení chuti k jídlu, na uklidnìní a na potlaèení podobných

abstinenèních pøíznakù považovat za léky závislosti na ta-

báku?“ Podrobnì v grafu 2.

Další dotaz byl na biorezonanci, která má v souèasné

dobì agresivní inzerci, aèkoli popis principu je zcela nesro-

zumitelný. Úèinnost této metody v léèbì závislosti na tabá-

ku celkem pochopitelnì není prokázaná. Vìtšina respon-

dentù o metodì nikdy neslyšela, jen 3 % odpovídajících ji po-

važují za úèinnou. Zajímavosti z odpovìdí: „Neznám, ale

mùže pomoci.“ „Ten biorezonanèní nesmysl jsem podstoupi-

la a byla to snad nejpodivnìjší vìc, jakou jsem v rámci své

práce zkoušela. Kdyby to nebyla past na peníze, tak to bylo

celé velmi legraèní. Pøedstavení jak z kabaretu!“

Léèba v centrech pro závislé na tabáku je hrazena ze

zdravotního pojištìní (léky nikoli), vìdìlo to 38 % respon-

dentù, stejný poèet ale nemìl žádnou pøedstavu. Zajímavos-

ti z odpovìdí: „Doufám, že ne z veøejného pojištìní. Kuøáky

bych nechal jakoukoli léèbu v souvislosti s nebo z kouøení

hradit hotovì!!! Nekompromisnì.“ (To není etické ani reál-

né.) „Z ceny krabièky cigaret?“ (To by bylo ideální – tuto tzv.
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Myslíte si, že je možné požádat lékaøe, aby pomohl s odvykáním?
Pokud ano, jakého? Lékaøe jaké odbornosti?

Praktický lékaø Psycholog/
psychiatr

Adiktolog/
odborník

na drogy èi jiné závislosti
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vyèlenìnou daò doporuèuje Svìtová zdravotnická organiza-

ce v Rámcové úmluvì o kontrole tabáku (www.fctc.org).

Jednotné balení cigaret je vzhled krabièky spoleèný

pro všechny znaèky. Vìtšinu ploch krabièky pokrývá obráz-

kové varování, název znaèky je psán stejným písmem, bar-

vou a velikostí. Toto významnì potlaèuje image znaèky.

Jednotné balení cigaret má v souèasné dobì uzákonìné

napø. Austrálie. Vìtšina respondentù uvedla, že neví, co je

jednotné balení cigaret. 8 % z odpovídajících se domnívá, že

se jedná o jednotnì stanovený poèet kusù v krabièce. Zají-

mavosti z odpovìdí: „Zøejmì taková, že si lidé balí cigarety

ze zakoupeného tabáku sami doma.“

� 4 DISKUSE
Pøekvapil nás pøedevším minimální zájem – nabízeli jsme

pøitom dodání odpovìdí pro libovolné využití. Je pravdìpo-

dobné, že respondenti, kteøí vìnovali èas vyplnìní dotazní-

ku, se problematikou tabáku zabývají, pøípadnì je pro nì

tato tématika atraktivní v pøímé souvislosti s jejich pracov-

ní náplní. V tomto ohledu tedy lze proto u našich responden-

tù pøedpokládat kvalitnìjší informovanost. Pøesto uvedla

ve vìtšinì otázek správnou odpovìï jen ménì než polovina

odpovídajících. Lze se domnívat, že znalosti nonresponden-

tù budou významnì horší. Tato malá odezva oslovených je

samozøejmì limitující stránkou práce, ale na druhou stranu

odráží neradostnou situaci v médiích v tomto smìru. Tím

spíše, že jsme odpovìdi opakovanì urgovali.

Výstupem práce je pro nás také zamyšlení nad nega-

tivními reakcemi obeslaných – na tomto místì nemáme

jednoznaèné vysvìtlení. Tyto negativní reakce mohou být

jistým výrazem nezájmu èásti médií poukazovat na proble-

matiku tabáku a tabákového prùmyslu, nechuti k sebevzdì-

lání a v neposlední øadì lze spekulovat, že èást médií je ta-

bákovým prùmyslem pøímo ovlivnìna.

Tøetím zajímavým bodem byl nulový zájem ekonomic-

kých redaktorù, aèkoli právì ekonomický dopad kouøení je

devastující jak pro státní rozpoèet, tak pro zdravotní pojiš-

ťovny, stejnì jako pro samotné kuøáky. Podrobné informace

najdeme napø. na webu www.tobacconomics.org. Obecnì

z nich vyplývá, že v ÈR jsou roèní náklady na fakt, že je tu

tabák volnì na trhu, cca 100 mld Kè, pøesné výpoèty však

zatím k dispozici nemáme (Tauras, 2014; Tobacco Atlas,

2015).

Mediální pracovníci mají celosvìtovì klíèovou roli

v edukaci populace v kontrole tabáku, proto lze na toto téma

najít také bohatou odbornou literaturu, uvádíme napøíklad

sumarizaci National Cancer Institute (National Cancer In-

stitute, 2008). Zvýšení znalostí pracovníkù médií o daném

tématu je urèující pro zvýšení informovanosti veøejnosti

i politických pøedstavitelù.

Jakkoli je jistì tøeba hledat jiné metody získávání po-

dobných dat, námi zvolená metoda prùzkumu a souèasné

edukace cestou dotazníku vèetnì opakovaných urgencí od-

povìdí se zdála optimální, zejména v dobì elektronické ko-

munikace. Další možností by mohlo být oslovování v rámci

tiskových konferencí s osobním vysvìtlením cíle dané práce

a zájmu o navázání vzájemné spolupráce èi pravidelné vy-

dávání tiskových zpráv.

Situace obecnì koresponduje i s podobnou sondou za-

mìøenou na znalosti o oboru adiktologie (Bìláèková et al.,

2012). Stále se opakuje neochota uvìdomit si, že nikotinové

žvýkaèky èi náplasti jsou skuteènými léky, nikoli jakoukoli

jinou kategorií. Od roku 2009 je náhradní terapie nikoti-

nem dokonce na seznamu esenciálních lékù WHO.
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� 5 ZÁVÌR
Zájem pracovníkù médií o zdravotní, legislativní a celospo-

leèenské dopady tabákové epidemie je v ÈR stále malý, in-

formace zkreslené a nedostateèné.

Role autorù: H. D. – získávání a zpracování dat, psaní
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