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Jana Chlupová si pro svou bakalářskou práci zvolila téma, kterému v současném českém 
akademickém kontextu není věnována téměř žádná pozornost. Navíc k tématu přistupuje 
z perspektivy, která tomuto poli chybí zcela. Jana Chlupová se obrací k problematice AIDS/HIV 
nikoliv jako k problematice medicíny, ale jako problematice společenského diskurzu. Tuto 
konstruktivistickou perspektivu navíc obohacuje historickou dimenzí, která – opět – současné 
reflexi AIDS/HIV chybí. V tomto smyslu je předkládaná bakalářská práce důležitým příspěvkem 
k reflexi AIDS/HIV nikoliv jako tématu partikulárního (týká se pouze úzké „rizikové populace“) 
nýbrž jako tématu mnohem širšího  a univerzálnějšího. 
 
Práce je založena na relativně extenzivní a časově náročné rešerši primárního zdroje, který 
pokrývá období od „objevení“ viru HIV až po proměnu společenského kontextu 
v Československu. Tuto rešerši a zpracování Mladého světa ve zmíněném období hodnotím jako 
nejpřínosnější a nejzajímavější z celé práce, koneckonců i proto, že tento materiál, který 
diplomandka shromáždila nutí pozměnit některé očekávané soudy a předpoklady o podobě 
diskurzu o AIDS/HIV v kontextu komunistického Československa i jeho sexuální politiky.  
 
Metodicky se práce opírá o obsahovou analýzu, kterou považuji za vhodně vybranou a odpovídající 
otázkám, které si práce klade. Otázky samé jsou velmi dobře formulované, dostatečně otevřené a 
reflektující stěžejní společenskou problematiku ve vztahu k AIDS/HIV. Z formulování otázek je 
zřejmé, že diplomandka si je také vědoma zatíženosti diskurzu o AIDS/HIV celou řadou 
nejenom stereotypů ale i tzv. morální panikou (S. Hall, S. Watney), i toho, že tento diskurz 
zásadně staví na obrazových (metaforických) vyjádřeních, která s sebou nesou podprahová, 
implicitní hodnocení. Tato reflexivnost, která je znát z formulace jednotlivých otázek, se však při 
práci s některými sekundárními materiály poněkud ztrácí. Toto se např. děje hned v úvodu práce, 
kdy diplomandka uvádí podle mého soudu vrcholně problematické hypotézy o vzniku a cestách 
přenosu viru HIV/AIDS, se kterými sice pracují české, resp. československé medicínské práce, 
ale které je potřeba velmi důrazně odmítnout vzhledem k jejich rasistickým a homofobním 
implikacím (str. 9). 
  
Překvapivá a zajímavá zjištění: 
Jak už bylo řečeno výše, ponoření se do konkrétních zdrojů přineslo některá zajímavá zjištění. 
Jejich hodnocení a představení přenechám diplomandce, ráda bych pouze poukázala na několik 
jednotlivostí. Například se z diplomandčiny analýzy jeví, že vzhledem k zneviditelňování 
homosexuality i vzhledem k pokusu o celospolečenskou disciplinaci sexuality se 
v československém kontextu 80-tých let mnohem více prosadil diskurz o nebezpečí promiskuity 
jako takové tam, kde se v západním kontextu objevuje mnohem výraznější stigmatizace gayů a 
jejich předpokládané sexuální „nezřízenosti“. V tomto ohledu se zdá, že v 80-tých letech se zde 
neobjevuje diskurzivní propojení a ztotožnění AIDS/HIV s „gaystvím“ tak jak o tom hovoří 
např. Watney, Patton, Crimp, Miller, Treichler a řada dalších. Tento podnět, který vychází 
z diplomandčiny práce považuji za hodný dalšího ověření a propracování. 
 
Doporučení a kritika: 
Doporučovala bych doplnit ohodnocení četnosti (resp. „řídkost“) textů a jejich extenzivnosti 
k tematice HIV/AIDS – za 7 let, 416 čísel, diplomandka nalezla pouze 24 článků a jedno celé 



číslo, které ovšem vyšlo až v roce 1989, tedy až 6 let po objevení a diagnostikování viru HIV. 
Také by bylo vhodné upozornit na to, že se objevují stále stejná jména autorů a autorek článků, 
tedy že se tématu věnuje pouze několik žurnalistek a žurnalistů. Toto také zásadně vypovídá o 
diskurzu o HIV/AIDS i celospolečenské reflexi tématiky. Dále, kvantitativní část analýzy zůstává 
jaksi podhodnocena vzhledem ke kvalitativní části. 
 
Vylepšení by si zasloužilo i propojování primárních a sekundárních zdrojů, a podobně by práci 
prospělo  i posílení autorčina kritického odstupu od nich a schopnost se k těmto zdrojům kriticky 
vztahovat. Dále by na některých místech bylo zajímavé/vhodné dále rozpracovat vztah mezi 
československým diskurzem a jeho vztahu k diskurzu o AIDS/HIV v „západním kontextu“ 
(např. metafora moru, představy o utajených lágrech s HIV pozitivními apod.). Do konečné 
podoby práce se také nakonec nevešel původně zamýšlený genderový rozměr diskurzu o 
AIDS/HIV.  
  
Hodnocení vedoucí práce:  
Co se týče hodnocení celého tvůrčího procesu, diplomandka pracovala svědomitě, snažila se 
zapracovávat kritické poznámky a připomínky. Jako vedoucí práce, která sledovala celý proces 
vzniku a přerodu práce, bych ráda kladně ohodnotila právě diplomandčino nasazení a její snahu o 
zlepšení práce, která dovolila postupné posunování práce až na současnou úroveň. Tento přerod 
je pro mé hodnocení zásadní a v práci vidím i velký posun od posledního kola poznámkování  a 
komentářů k odevzdané verzi. 
 
Celkově práci doporučuji k obhajobě a to s hodnocením velmi dobře. 

 
 

Mgr. Kateřina Kolářová, PhD. 
 
 

 
 


