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Zřeknutí se odpovědnosti

Toto je  hypotetický scénář navržený k  ilustraci  výzev komunikace v oblasti
rizika  pro  veřejné  zdraví,  které  by  se  mohly  objevit  během  přirozeně  se



vyskytujícího ohniska infekční choroby vyžadujícího vývoj a distribuci nových
a  /  nebo  hodnocených  léků,  vakcín,  terapeutik  nebo  jiných  lékařských
protiopatření.  Infekční  patogen,  lékařská  protiopatření,  postavy,  výňatky  ze
sdělovacích  prostředků,  příspěvky  na  sociálních  médiích  a  reakce  vládních
agentur zde popsané jsou zcela fiktivní.

Účel scénáře 

Následující  příběh  obsahuje  futuristický  scénář,  který  ilustruje  komunikační
dilemata týkající se lékařských protiopatření (MCM), která by se mohla v blízké
budoucnosti  věrohodně  objevit.  Jeho  účelem  je  přimět  uživatele,  ať  už
jednotlivě,  nebo  v  diskusi  s  ostatními,  představit  si  dynamické  a  často
konfliktní okolnosti, za kterých probíhá komunikace kolem vývoje, distribuce a
zavádění nouzového MCM. Čtenáři scénářů, i když mají přísnou simulovanou
zdravotní  pohotovost,  mají  možnost mentálně „nacvičit“  odpovědi a zároveň
zvážit důsledky svých činů. Zároveň mají čtenáři šanci uvážit, jaká potenciální
opatření implementovaná v dnešním prostředí by mohla v budoucnu odvrátit
srovnatelná komunikační dilemata nebo třídy dilemat. 

Účel generace 

Tento perspektivní  scénář byl vyvinut kombinací  induktivních a deduktivních
přístupů, které popsali Ogilvy a Schwartz.

Nejprve  byl  vybrán  časový  rámec  scénáře  (roky  2025–2028)  a  poté  byly
určeny hlavní socioekonomické, demografické, technologické a environmentální
trendy, které se pravděpodobně do uvedeného období objevily. Konkrétně byly
vybrány  dva  dominantní  trendy,  které  pravděpodobně  ovlivní  regulační  a
veřejné reakce na budoucí krizové situace v oblasti veřejného zdraví: jeden,
různé  stupně  přístupu  k  informačním  technologiím;  a  dvě,  různé  úrovně
fragmentace mezi populacemi v sociální, politické, náboženské, ideologické a
kulturní linii. Poté byla vytvořena matice scénářů, která ilustruje čtyři
možné  světy  formované  těmito  trendy,  s  ohledem  na  neustálé  i
nepředvídatelné hnací síly.

Nakonec  byl  jako  budoucnost,  v  níž  by  se  perspektivní  scénář  odehrával,
vybrán svět složený z izolovaných a vysoce roztříštěných komunit s širokým
přístupem k informačním technologiím - přezdívaný „ozvěna“. Od tohoto bodu
byly poté vyvinuty scénáře specifické pro jednotlivé scénáře, které čerpaly z
odborných znalostí předmětu, historických zpráv o minulých krizích lékařských
protiopatření,  zpráv  ze  současných  médií  a  odborné  literatury  v  sociologii,
připravenosti  na  mimořádné  události,  zdravotní  výchovy  a  komunikace  v
oblasti rizik a krizí. Tyto zdroje byly použity k identifikaci komunikačních výzev,
které se pravděpodobně objeví v budoucích mimořádných situacích v oblasti
veřejného zdraví. Účelem tohoto budoucího scénáře není předpovídat budoucí
události; spíše to má sloužit jako věrohodné vyprávění, které ilustruje širokou
škálu  vážných  a  často  se  vyskytujících  výzev  v  oblasti  rizikové  a  krizové
komunikace.



Prostředí scénáře

V roce 2025 se svět stal současně více propojeným, ale ještě více rozděleným.
Téměř  univerzální  přístup  k  bezdrátovému  internetu  a  nová  technologie  -
včetně technologie přístupu k internetu (IAT): tenké, flexibilní obrazovky, které
lze  dočasně  připojit  k  aktovkám,  batohům  nebo  oblečení  a  použít  k
streamování  obsahu  z  internetu  -  poskytly  prostředky  pro  snadné  sdílení
novinky a informace. Mnozí se však rozhodli omezit zdroje, na které se obracejí
kvůli informacím, často se rozhodli komunikovat pouze s těmi, s nimiž souhlasí.
Tento trend stále více izoluje kliky od sebe navzájem, což ztěžuje komunikaci
napříč a mezi těmito skupinami. 

Z vládního hlediska je vedení vlády pod vedením prezidenta Randalla Archera,
který nastoupil  do úřadu v lednu 2025. Archer působil  jako viceprezident u
prezidenta Jaclyna Bennetta (2020–2024), který kvůli zdravotním problémům
neusiloval o druhé funkční období. Ti dva si zůstávají blízcí a Bennett působí
jako  blízká  důvěrnice  a  neoficiální  poradce  prezidenta  Archera.  Většina
vedoucích  pracovníků  prezidenta  Archera,  včetně  tajemníka  ministerstva
zdravotnictví  a  sociálních  služeb  Dr.  Cindry  Nagel,  jsou  přenosy  z
administrativy společnosti Ennett. V době počátečního ohniska SPARS sloužil
Nagel na této pozici jen něco málo přes tři roky. 

Pokud jde konkrétněji o komunikaci MCM, americké ministerstvo zdravotnictví
a sociálních služeb (HHS), Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), Úřad
pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a další agentury pro veřejné zdraví stále
častěji  používají  rozsah  technologie  sociálních  médií,  včetně  již  existujících
platforem, jako jsou Facebook, Snapchat a Twitter, a také vznikající platformy
jako  ZapQ,  platforma,  která  uživatelům  umožňuje  agregovat  a  archivovat
vybraný  mediální  obsah  z  jiných  platforem  a  komunikovat  s  cloudovými
sociálními skupinami o společných zájmech a aktuálním dění. Federální a státní
organizace  v  oblasti  veřejného  zdraví  také  vyvinuly  aplikace  pro  konkrétní
agentury a zvýšily úsilí o údržbu a aktualizaci webových stránek agentur.

Výzvou jejich technologického sevření je však rozmanitost nových informačních
a mediálních platforem a rychlost, s jakou se komunita sociálních médií vyvíjí. I
když jsou tyto agentury technologicky důvtipné a schopné, stále zaostávají,
pokud jde o jejich „vícejazyčné“ dovednosti, kulturní kompetence a schopnost
být přítomny ve všech formách sociálních médií. Kromě toho tyto agentury čelí
značným rozpočtovým omezením, což dále zesiluje jejich úsilí o rozšíření jejich
přítomnosti napříč výše uvedenými platformami, zvýšení gramotnosti sociálních
médií  mezi  jejich  komunikačními  pracovníky  a  zlepšení  přijímání  klíčových
sdělení veřejností. 

Organizace a použití scénáře 

Tento scénář byl navržen tak, aby ilustroval výzvy v oblasti komunikace s riziky
pro  veřejné  zdraví  spojené  s  distribucí  nouzových  lékařských  protiopatření



během pandemie infekční nemoci.  The příběh je uspořádán chronologicky a
každá  kapitola  končí  zpracováním  klíčových  komunikačních  dilemat  a
odpovídajícími diskusními otázkami. Některé otázky jsou zaměřeny na výzvy,
jimž  čelí  komunikátoři  rizik  zastupující  federální  agentury,  zatímco  jiné  se
zabývají problémy, které jsou relevantnější pro státní a místní komunikátory
rizik. 

Uživatelé tak mohou považovat za velmi užitečné spustit  scénář jako stolní
cvičení.  Alternativně,  pokud  uživatelé  raději  zkoumají  vybraná  dilemata
komunikace,  než  aby  postupovali  chronologicky  v  celém  scénáři,  mohou
odkazovat na dodatky AD, které obsahují  časové osy fází  odezvy a obnovy
příběhu, stejně jako indexy komunikačních dilem odpovídající čísla stránek.


