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Reprezentace HIV/AIDS na příkladu časopisu Mladý svět v 80. letech 

 

Práce Jany Chlupové se zabývá zajímavým tématem diskursů obklopujících nemoc 

AIDS. Jedná se přitom o práci empirickou, vycházející z kvalitativní a kvantitativní obsahové 

analýzy časopisu Mladý svět v období od roku 1983 do roku 1990. Realizaci vlastního 

výzkumu lze přitom pokládat na bakalářské úrovni za velký klad práce. Sama autorka si 

v úvodu své práce klade za cíl analyzovat způsob, jak „toto periodikum informovalo čtenáře o 

celosvětově se rozšiřující nemoci AIDS, jak tyto zprávy vypovídají o představách o 

HIV/AIDS, jak jsou tyto představy formovány a ovlivňovány společensko-kulturním 

kontextem“ (str.8). Můžeme přitom konstatovat, že naplnit tyto cíle se autorce podařilo jen 

částečně.  

Práce poukazuje na schopnost autorky sesbírat data a dále s nimi pracovat. 

Metodologická část práce je vyzrála, metoda výzkumu je jasně a komplexně představená. 

Kapitola věnovaná popisu výzkumu, rozboru jeho limitů a použitých kódů v příloze je, dle 

mého názoru, nejzdařilejší částí předkládané práce. Autorka data dobře setřídila a přehledně 

jednotlivá témata představuje v dílčích kapitolách. Za největší nedostatek práce ale považuji 

téměř nulové teoretické zakotvení. Úvod práce je poněkud kostrbatým představením jmen 

autorů/rek, které autorka dále cituje, o samotném charakteru práce a jejich východiscích se 

toho ale moc nedozvídáme. Některá témata, o kterých autorka v úvodu tvrdí, že se jimi bude 

zabývat (jako například rozdíly HIV/AIDS diskursu mezi ČSSR a západními zeměmi, str.8), 

pak v práci tematizována vůbec nejsou. Samotná teoretická část práce se omezuje pouze na 

popis nemoci AIDS a vysvětlení pojmu diskurs. Tyto dvě témata ale nejsou dále propojena. 

Autorka nepředstavuje svá východiska o vztahu médií a formování diskursu, ani nerozebírá 

obsah pojmu reprezentace. Stejně tak „diskursivní existence“ AIDS, o které se autorka 

v úvodu zmiňuje, by si zasloužila detailní teoretický rozbor, který by mohl sloužit jako 

teoretické ukotvení celé práce. Samotná empirická část práce doplácí na tyto nedostatky. 

Autorka v ní přehledně představuje analyzovaná data, většinou ale bez další interpretace. Je to 

přitom škoda, neboť práce Jany Chlupové v sobě skrývá potenciál. V práci se objevuje řada 

zajímavých postřehů (například konstrukce promiskuitního západu, str. 26). Autorka je ale 

dále nerozvíjí a nevztahuje k dalším konceptům a teoretickým pracím. I přes tyto výhrady 

doporučuji předkládanou práci k obhajobě. Autorka v ní prokázala schopnost práce 

s literaturou i analyzovanými daty. Doporučuji práci hodnotit stupněm velmi dobře až dobře 

v závislosti na posudku vedoucí práce a průběhu obhajoby.  
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