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Anotace 

Bakalářská práce „Reprezentace HIV/AIDS na příkladu časopisu Mladý svět v 80. letech“ 

pojednává o obsahové analýze časopisu Mladý svět, ve kterém jsem analyzovala články o 

HIV/AIDS. Mým hlavním cílem bylo určit, jak se formoval a vyvíjel mediální diskurz o této 

nemoci, jakým způsobem médium o nemoci psalo a jak o nemoci informovalo čtenáře.  

 

Annotation 

Bachelor thesis „HIV/AIDS reprezentation in the magazin Mladý svět in the 80´s“ deals with 

content analysis of the magazine Mladý svět in which I analyzed articles about HIV/AIDS. 

My major goal was to describe the way of forming and development of medial discourse 

related to this disease, the way of writing about the disease and the way of informing the 

readers. 
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1. Úvod 

 

Téma své práce jsem si zvolila zejména z důvodu, že mediální zprávy odrážely ideologický 

kontext své doby, kdy se světem šířila nová nemoc AIDS (Holub, 1993). Zaměřovala jsem se 

především na to, jak bylo nebezpečí HIV/AIDS formulováno, zda bylo spojováno s určitými 

skupinami, kterých se především týkalo, k jakým společenským jevům bylo HIV/AIDS 

vztahováno, jakým způsobem byla nemoc vztahována k sexualitě, jak aktuální strach 

z HIV/AIDS ovlivňoval sexuální politiku ČSSR. 

 V práci charakterizuji nemoc AIDS, virus, který ji způsobuje, jakými způsoby se 

infekce přenáší a také uvádím hypotézy o původu viru. Vycházím zde především z prací 

českých autorů Rozsypala (1998) a Holuba (1993). Pracovala jsem s texty amerických 

autorek P.Lather, Ch. Smithies (1997) a S. Sontagové1(1997) a čerpala jsem i z literatury 

dalších autorů, kteří se věnovali problematice HIV/AIDS.  

Zaměřovala jsem se i na rozdíly HIV/AIDS diskurzu mezi ČSSR a západními zeměmi, 

k čemuž jsem využila především texty Douglase Crimpa (2002), Simona Watneye (1996), 

Sandera L. Gilmana (1994), kteří reprezentují západní svět a kteří se zabývali tématem AIDS 

a jeho diskursivní existencí.  

 Ve své bakalářské práci se věnuji obsahové analýze časopisu Mladý svět v období od 

roku 1983 do roku 1990. V týdeníku Mladý svět jsem analyzovala, jak se formoval a vyvíjel 

mediální diskurz o nemoci AIDS, jaké informace se ke čtenářům dostávaly a jak čtenáři 

prostřednictvím svých dopisů do redakce reagovali na předkládané články.  

Mým hlavním cílem je 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. 

 Vycházela jsem i z kontextu sexuální osvěty a výchovy z předrevoluční doby, abych 

byla lépe schopna pochopit, jak se v této literatuře hovořilo o sexualitě a sexuální výchově. 

Vycházela jsem při tom především z knihy Miroslava Plzáka (1988). 

 

 

 
                                                 
1 Přechylování cizích ženských jmen používám pouze v případě, že kniha byla přeložena do českého jazyka. 
Pokud pracuji s knihou v originálním znění, nepřechyluji ženská příjmení. 
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2. Teoretická část 

 

2.1. Česká literatura k HIV/AIDS 

Na začátku své práce bych chtěla vysvětlit, co HIV/AIDS je, jak se virus přenáší a jaký je 

jeho původ. Vycházím přitom především z prací českých autorů Rozsypala (1998) a Holuba 

(1993). Tuto část o HIV/AIDS zařazuji do své práce, aby bylo zřetelné, o jakou nemoc se 

jedná a s jakými tématy se v souvislosti s touto nemocí čtenáři Mladého světa setkávali. 

Odborná literatura vysvětluje AIDS (syndrom získané imunodeficience - Acquired 

Immunodeficiency Syndrome) jako stav, který vzniká v důsledku destrukce imunitního 

systému při infekci virem lidské imunodeficience (HIV, Human Immunodeficiency Virus) 

(Rozsypal, 1998). 

Původcem onemocnění AIDS je virus HIV, který byl objeven v letech 1983-1984 

(Holub, 1993). Tento virus v lidském organismu napadá zejména určitou skupinu bílých 

krvinek – T lymfocytů, v nichž se množí, později je zabíjí a snižuje tak jejich počet v těle 

infikovaného člověka. Výrazný pokles počtu T lymfocytů, které mají významnou úlohu 

v obranyschopnosti lidského organismu, vede k selhání imunity a rozvíjí se v onemocnění 

AIDS (Rozsypal, 1998).  

Člověk infikovaný virem HIV nemusí mít po velmi dlouhou dobu vůbec žádné 

zdravotní potíže, tzv. asymptomatické - bezpříznakové stádium (Holub, 1993). Za několik let 

od nákazy (za 10-15 let) se u jedince objeví určité klinické příznaky, tzv. symptomatické 

stádium, „non AIDS“ (Holub, 1993). Toto stádium se projevuje prudkým nárůstem HIV kopií 

a výrazným poklesem T lymfocytů. U pacienta nemusí dojít k rozvoji třetího stádia HIV 

infekce – AIDS.  

Abychom se proti viru HIV mohli chránit, je potřeba znát, jak se přenáší (Holub, 

1993). Infekce HIV se přenáší třemi způsoby, sexuálně, parenterálně - přenos krví a vertikálně 

- v průběhu těhotenství a zejména při porodu (Rozsypal, 1998).  

Dodnes není zcela jasné, odkud původce viru HIV pochází. Existuje však několik 

hypotéz (Holub, 1993). Především se jedná o tzv. opičí původ z Afriky, kdy se opičí virus 

přenesl na člověka (Rozsypal, 1998) prostřednictvím domorodých rituálů. Domorodci si 

vtírali opičí krev do ran na svém těle a věřili, že tím posílí svou sexuální výkonnost (Holub, 

1993). Námořníci, kteří připlouvali k břehům Afriky, se pak pravděpodobně nakazili 

v tamních nevěstincích a rozšiřovali virus do dalších zemí.  
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Jednou z dalších hypotéz byl názor vědců z bývalé NDR. „Ti vypracovali absurdní 

studii, ve které se snažili prokázat, že virus HIV byl připravován USA jako biologická zbraň a 

zkoušen na vězních, kteří po propuštění na svobodu rozšířili virus mezi americkou populaci. 

Nakonec se ukázalo, že šlo o vykonstruovanou studii“ (Holub, 1993, s.11).  

Třetí názor hovoří o Božím trestu na lidstvo za amorální promiskuitní život a sexuální 

revoluci, která začala v 60. letech 20. století (Holub, 1993). 

 

2.2. Metodologie 

 

2.2.1. Určení hlavního zdroje 

Za hlavní médium, které jsem podrobila analýze, jsem si vybrala týdeník Mladý svět, který 

byl jedním z nejčtenější československých periodik 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Mladý_svět). Cílovou skupinou, které byl tento časopis určen, 

byla především mládež a mladí lidé.  

Procházela jsem jednotlivá čísla časopisu od roku 1983 až do konce roku 1990. Jedná 

se tedy o období osmi let a prošla jsem celkem 416 čísel Mladého světa. Nejdůležitější pro mě 

byly články, které se týkaly přímo tématu HIV/AIDS, ale všímala jsem si také, zda vycházely 

články na téma sexualita, sexuálně přenosné choroby, partnerské vztahy, nevěra, 

homosexualita a tvrdé drogy.  

Tyto články jsem sledovala proto, že s problematikou HIV/AIDS úzce souvisí. 

Homosexuálové byli totiž považováni za jednu z „rizikových skupin“ a zpočátku se o AIDS 

hovořilo jako o nemoci gayů (Gilman, 1994). Později se nemoc rozšířila mezi heterosexuální 

populaci, a proto jsem sledovala, zda se v týdeníku objevovaly články na téma nevěra, 

sexuálně přenosné choroby a partnerské vztahy. Na příkladu těchto článků mohu analyzovat, 

jak bylo v souvislostech s těmito tématy HIV/AIDS formulováno, jak k němu bylo 

přistupováno a zda se v těchto článcích hovořilo o HIV/AIDS otevřeně nebo pomocí metafor. 

 Výsledkem mého šetření je celkem 17 článků a celé číslo (vydání 8, rok 1989, s.5-21) 

týdeníku, které se týkaly přímo tématu HIV/AIDS. Dále 6 článků, které se týkaly sexuálně 

přenosných nemocí, homosexuality a partnerských vztahů. V letech 1985, 1986 a 1990 

nevyšel v Mladém světě ani jeden článek, který by se zabýval tématem HIV/AIDS a 

souvisejícími tématy. Všechny nalezené články jsem podrobila obsahové analýze mediálního 

sdělení. 
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2.2.2. Další zdroje a prameny 

 Za sekundární literaturu jsem si zvolila texty zahraničních autorek a autorů (například: Susan 

Sontagové, Patti Lather a Chris Smithies, Gerald M.Oppenheimera, Douglas Crimpa, Simon 

Watneyho, Sander L. Gilmana a dalších), kteří se právě zabývali tématem AIDS od počátku 

objevení této nemoci. Tyto texty tvoří protipól k článkům z Mladého světa, tzv. odráží 

kapitalistickou západní společnost, zatímco články z Mladého světa jsou odrazem východní 

socialistické společnosti.  

Tato literatura mi byla nápomocná k zformulování základních výzkumných otázek 

(Hendl, 2005), podle kterých jsem se řídila v analýze primárního zdroje. Tyto prameny jsem 

zvolila proto, že v USA byl virus poprvé identifikován a diagnostikován (Holub, 1993).  

 

2.2.3. Základní výzkumné otázky 

Na počátku kvalitativního výzkumu musí stát jasně formulovaná otázka. Tu poté můžeme 

přeměnit na explicitně stanovené a sledovatelné proměnné prostřednictvím operacionalizace 

(Scherer, 1998). Obecně jsem se ve svém výzkumu zaměřovala na to, jakým způsobem se 

v časopisu Mladý svět psalo o nemoci AIDS, abych mohla zanalyzovat diskurz o této nemoci. 

Abych mohla takto stanovené téma konkretizovat, naformulovala jsem si základní 

výzkumné otázky, které mi pomohly určit hlavní témata, o kterých se v souvislosti HIV/AIDS 

hovořilo.  

 

Otázky: 

1. Jakým způsobem je vysvětlován vznik a šíření HIV/AIDS? Kam je lokalizován původ 

nemoci? 

2. Jak se o viru HIV (o nemoci AIDS) mluvilo? 

3. Pomocí jakých metafor se o HIV/AIDS psalo? 

4. Zdůrazňovalo se jeho společenské nebezpečí? 

5. Představoval virus HIV nebezpečí pouze nebo především pro určité skupiny lidí? Které 

skupiny to byly? Byly tyto skupiny vnímány jako nebezpečí pro celou společnost? 

6. O jakých způsobech ochrany média informovala? 

7. Figuruje v textech obraz západní společnosti jako společnosti promiskuitní nebo morálně 

pokleslé? Je patrný kontrast této společnosti ke společnosti „východního bloku?“ 

8. Reagovali nějakým způsobem čtenáři na články o HIV/AIDS v časopisu? 

9. Mladý svět byl časopis pro mládež, jak se to promítalo do článků? 

10. Jak bylo v souvislosti s touto nemocí nahlíženo do budoucnosti? 
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11. Jaká byla prevence a vzdělávání v této problematice? 

 

Jednotlivé články jsem kódovala (viz. kapitola 2.3.4. Kódování). Vlastnímu šetření 

předcházela přípravná a ověřovací fáze. V této fázi se ještě před samotnou analýzou zjišťuje 

vhodnost zvoleného postupu (Hendl 2005); metoda obsahové analýzy a proces kódování jsou 

vhodné, takže jsem po analýze a interpretaci získaných dat přistoupila k vyhodnocení.  

 

2.2.4. Co je diskurz 

V této kapitole vysvětluji, co diskurz znamená a jakým způsobem si lidé osvojují informace. 

„Diskurz je způsob (vědecké) argumentace řízené specifickými pravidly a obsahující 

specifické pojmy“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s.26).  

 V moderní, zejména ve francouzské filosofii a ve společenských vědách se dnes pojem 

diskurz často používá v odlišném smyslu. Podle Foucaulta (1994) jde o jistý způsob chápání a 

porozumění skutečnosti v určité epoše a oboru, který se charakteristickým způsobem promítá 

do jazyka a jeho možnosti tak podstatně ovlivňuje (Foucault, 1994). „Diskurz je to, co tvoří 

pozadí každé promluvy, která jej nutně opakuje, pohybuje se v prostoru jím vymezeném. Je to 

zároveň to, co nám umožňuje mluvit, respektive co naše mluvení legitimizuje, a zároveň to, co 

nám týmž pohybem něco říct znemožňuje“ (Matonoha, 2005, s.285). 

Slovník cizích slov vykládá diskurz jako rozmluvu nebo rozhovor, jako způsob, jak 

stav věcí, jazykový projev jak ústní, tak i písemný popisujeme a vysvětlujeme (Linhart, 

2005). 

Pro mou práci je především důležitý diskurz v mediích, kterému se například věnoval 

Stuart Allen (1998). Podle Allena média definují realitu vlastním specifickým způsobem, 

nabízejí nám určitý popis reality. Autor popisuje mediální svět a jeho působení na lidi. Podle 

Allena si informace, které média přinášejí, mohou diváci/čtenáři projektovat ze své vlastní 

pozice (pohlaví, věk, vzdělání apod.), ale i přesto jim jsou vnucovány jisté interpretace (Allen, 

1998). O tomto tématu se zmiňuji zejména s ohledem na fakt, že kdyby práci na stejné téma 

psal někdo jiný, výsledek by mohl vypadat odlišně. V uchopení tématu totiž vycházím ze své 

pozice (pohlaví, věk, vzdělání apod.). O této problematice se zmiňuje své práci i Stuart Hall 

(2006), který identifikuje základní momenty komunikačního procesu. Hovoří o 

kódovaní/dekódování informací a hlouběji se zamýšlí nad důsledky dekódování zpráv 

diváky/čtenáři. Jeho názor je, že sdělení, které masové médium předkládá publiku, není všemi 

příjemci vyloženo stejným způsobem (Hall, 2006). 
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2.3. Zvolená metoda 

 

Dříve než jsem začala analyzovat/kódovat články z časopisu Mladý svět, věnovala jsem se 

studiu různých metod analýzy textů, k čemuž jsem využila knihy od autorů I. Bertrand a P. 

Hugem (2005) Media Research Methods. Výstupy této práce jsou postaveny na metodě, 

kterou nazýváme kvalitativní obsahová analýza. Držela jsem se pravidel kvalitativního 

výzkumu, která jsou stanovena v knize Kvalitativní výzkum od J. Hendla (2005). 

 

2.3.1. Obsahová analýza 

Tisk, filmová či televizní produkce nebo i literární díla představují významný a nezastupitelný 

zdroj informací o tom, co si lidé v současnosti myslí nebo v minulosti mysleli o životě, jak ho 

prožívají a jaké hodnoty a významy připisují určitým věcem a událostem. Obsahová analýza 

je jednou z metod, která nám umožňuje tyto informace analyzovat. (Bertrand, Huges, 2005)  

Proto jsem jako nejvhodnější metodu pro tento výzkum zvolila obsahovou analýzu 

mediálních sdělení. Podle Schulze (1998) je to „nejefektivnější metoda na poli výzkumu 

masové komunikace,“ (Schulz, 1998, s.7) která představuje systematický a intersubjektivně 

„ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky podloženého kladení otázek“ 

(Scherer, 1998, s.31). Díky intersubjektivně ověřitelnému popisu jsou jiní badatelé při 

aplikaci stanovaných kritérií schopni reprodukovat získané výsledky. 

 Obsahová analýza je metodou, která má několik fází. Po vymezení výzkumného 

tématu je třeba vypracovat postup, který pomůže odpovědět na zadání výzkumného tématu. 

Tato fáze se nazývá operacionalizace. Výběr vzorku, jako další fáze, probíhá zpravidla ve 

čtyřech rovinách: zvolím si médium, které budu analyzovat; určím, jaké obsahy budu 

zkoumat; zvolím si časové období, ve kterém budu mediální obsahy sledovat; specifikuji 

sesbíraná data, tzv. mediované obsahy (Scherer, 1998). 

 

2.3.2. Smíšený výzkum obsahové analýzy 

Pro svou práci jsem zvolila smíšený výzkum obsahové analýzy – jak kvalitativní, tak 

kvantitativní a to z toho důvodu, abych využila výhody obou přístupů při řešení výzkumného 

problému.  

Jak uvádí Hendl, je velmi těžké přesně definovat nebo vymezit charakteristiku 

kvalitativního výzkumu (Hendl, 2005). Creswell však definuje kvalitativní výzkum „za 
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proces hledání porozumění, který je založený na různých metodologických tradicích zkoumání 

daného sociálního nebo lidského problému“ (Creswell, 1998, s.12). 

Kvalitativní výzkum se často považuje za pružný typ výzkumu (Hendl, 2005), protože 

i přes to, že si výzkumník na počátku svého výzkumu zvolí výzkumné téma a určuje si 

základní výzkumné otázky, může tyto otázky v průběhu výzkumu modifikovat nebo 

doplňovat. V průběhu výzkumu pak kromě výzkumných otázek vznikají i hypotézy a nová 

rozhodnutí, jak modifikovat zvolený plán a pokračovat při sběru dat a jejich následné analýze 

(Hendl, 2005). 

Při práci jsem se držela Hendlova kvalitativního postupu obsahové analýzy (Hendl, 

2005), tj. vyhledala jsem a zanalyzovala jsem veškeré informace, které přispěly k vysvětlení 

výzkumných otázek. Sběr dat a jejich analýza probíhala v delším časovém intervalu, zpráva o 

kvalitativním výzkumu obsahuje podrobný popis zkoumání a citace z článků. 

Při kvalitativní obsahové analýze jsem se tedy zejména zaměřovala na to, jakým 

způsobem se o HIV/AIDS psalo, zda bylo zdůrazňováno nebezpečí této nemoci, zda se 

v článcích zmiňovalo, pro koho byl virus nebezpečný, zda byl spojován s určitými rizikovými 

skupinami, jakou formu preventivní politiky časopis rozšiřoval a zda uváděl, jak se před 

virem chránit. K tomu, abych mohla jednotlivé články analyzovat, jsem využila techniku 

kódování, kterou popisuji v následující kapitole. 

Kvantitativní analýza je technika z oblasti výzkumu masových médií (Hendl, 2005). 

Na rozdíl od kvalitativní obsahové analýzy je kvantitativní obsahová analýza metodou, která 

funguje na základě standardizovaných pravidel a díky využití počítačů a statistického 

softwaru lze tímto postupem zpracovat velké soubory dat a množství textů. Získané výsledky 

se přehledně znázorňují v číselných hodnotách, tabulkách a grafech. Velmi důležitý je způsob, 

jakým jsou data získávána, protože ten může silně ovlivnit i celkovou kvalitu dat (Punch, 

2008). 

Z kvantitativního hlediska jsem se zaměřila pouze na nárůst článků v průběhu roku a             

v jednotlivých letech v časopisu Mladý svět. Vytvořila jsem graf a porovnala jsem jej s 

grafem, který znázorňuje nárůst počtu nakažených virem HIV a nemoc AIDS v ČSSR za 

stejné období. Tento postup jsem zvolila proto, aby bylo patrné, zda s narůstajícími počty 

infikovaných osob narůstaly i články, které přinášely informace o této nemoci. 
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2.3.3. Výhody a nevýhody zvolené metody 

Silnou stránkou obsahové analýzy je finanční nenáročnost, pokud ji uplatníme na dostupný 

text. Je poměrně snadné dostat se k materiálům, včetně těch staršího data. Toto je jednodušší 

pro rozbor tisku, protože obvykle existují kompletní archivy. 

 Výhodou při mém kvantitativním výzkumu byl relativně rychlý a přímočarý sběr dat, 

který poskytuje přesná, numerická data (Hendl, 2005). 

 Je nutné si uvědomit subjektivní charakter kvalitativní obsahové analýzy. Kdyby tento 

výzkum zpracovával někdo jiný, jeho výsledky by mohly být odlišné. „Výsledky jsou snadněji 

ovlivněny výzkumníkem a jeho osobními preferencemi“ (Hendl, 2005, s.52).  

 Další úskalí představuje provedení samotné analýzy. Je nutné definovat kódovací 

jednotky, ustanovit systém kategorií a zanést vše do kódovací knihy. Tento proces patří podle 

Reifové (1998) k nejdůležitějším a nejtěžším fázím celé analýzy. Kategorie, které si 

výzkumník zvolí, musí dobře vystihnout analyzovaný problém. Nevhodně zvolené kategorie 

mohou negativně ovlivnit celý výsledek analýzy (Reifová, 1998). 

 

2.3.4. Kódování a kódovací kniha 

Abych mohla dospět k závěru, v jakých souvislostech se o viru HIV a nemoci AIDS psalo, 

musela jsem jednotlivé texty podrobit procesu analýzy údajů, tzv. kódování (Strauss, 

Corbinová, 1999). Kódováním se rozumí rozkrytí dat k jejich následné interpretaci, 

konceptualizaci a nové integraci (Hendl, 2005). Hlavním cílem kódování je rozkrytí textu.  

 K tomu, abych mohla začít kódovat jsem si nejprve musela položit základní výzkumné 

otázky (viz. kapitola 2.2.3. Základní výzkumné otázky), na které jsem v článcích z Mladého 

světa hledala odpovědi.  

Analýzu dat jsem zahájila otevřeným kódováním, které se vztahovalo k položeným 

výzkumným otázkám. Otevřené kódování lze aplikovat různými způsoby. Lze kódovat slovo 

po slovu, podle odstavců, anebo podle celých textů a případů (Hendl, 2005). Sesbíraná data, 

tzv. mediované obsahy (Scherer, 1998), jsem kódovala podle odstavců. Tento proces vedl 

k seznamu kódů, které jsem postupně třídila, organizovala, kombinovala a doplňovala. 

(Hendl, 2005)  

Na konci analýzy jsem uplatňovala spíše selektivní kódování, které je další fází 

přezkoumávání dat a kódů a jejich selektivního zpracování. V průběhu tohoto kódování jsem 

se snažila vyhledat hlavní témata, která by se stala ústředním bodem vznikající analýzy. 

(Hendl, 2005) 
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Po celou dobu kódování jsem si dělala poznámky, které slouží jako podklady pro 

zdůvodnění analýzy. Čas od času bylo nutné, abych všechny poznámky protřídila, aby mohly 

vzniknout nové myšlenky a tvrzení, jak radí Hendl (2005). 

 Bylo nutné, abych mediované obsahy, které jsem analyzovala, rozdělila na jednotlivé 

prvky, kódovací jednotky, které jsem zaznamenávala pomocí číselných hodnot – kódů 

(Scherer, 1998). Kódem může být slovo, slovní spojení nebo celá věta. Za kódy jsem 

například určila prevenci, rizikové skupiny, strach z nákazy atd. Jednotlivé kódy jsem shrnula 

v kódovací knize (viz. příloha s.49). 

 V závěrečné fázi analýzy jde především o integrační proces, který vede k jednotnější 

organizaci jednotlivých částí teorie.  

Kódovací kniha je dokument, který umožňuje prováděnou analýzu prověřit jinou 

osobou (Scherer, 1998). V knize je uvedeno číslo kódu a název kódu, tzv. proměnné. Mezi 

identifikační proměnné se řadí i jméno kódovače. Tuto proměnnou jsem ale nevyužila, 

protože  celou analýzu provádím sama. Kódovací kniha je uvedena v příloze.  
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3. Empirická část 

 

V předchozích kapitolách teoretické části jsem určila hlavní zdroj, který jsem analyzovala, a 

popsala jsem metodu, se kterou pracuji. V této části nejprve uvádím stručný historický vývoj 

nemoci AIDS, protože právě s těmito tématy se čtenáři časopisu Mladý svět setkávali. Poté 

jsou následující kapitoly věnovány interpretaci dat. 

 

3.1. Historie nemoci AIDS 

O nemoci AIDS se začíná mluvit v 80. letech 20. století, kdy byl v roce 1981 u osmi mladých 

homosexuálů z New Yorku diagnostikován Kaposiho sarkom, kožní rakovina, která jinak 

postihuje jen starší nemocné (Holub, 1993). V Los Angeles byla u pěti homosexuálů 

diagnostikována vzácná forma pneumonie. Lékaři začali dávat oba případy do souvislostí, což 

nakonec vedlo k určení nové nemoci (Gilman, 1994). V roce 1982 dali lékaři nové chorobě 

jméno – AIDS - zkratku pro syndrom získané imunodeficience - acquired immunedeficiency 

syndrome (Holub, 1993). Protože se příznaky nemoci objevovaly u homosexuálů, u lidí, kteří 

si píchali heroin, u Haiťanů a hemofiliků, kteří docházeli na transfuzi krve, začali odborníci 

na krátkou dobu toto onemocnění označovat jako nemoc 4H (Holub, 1993). Společností se 

zpočátku nešířila příliš velká panika, protože nemoc se „týkala pouze těchto skupin“ (Mayer, 

1990, s.56).  

 I přestože se vědělo, že se virus přenáší krví, dárci krve začali být testováni na 

přítomnost HIV protilátek až od roku 1985, v ČSSR dokonce až od června 1987 (Mayer, 

1990), a proto se několik lidí nakazilo prostřednictvím krevní transfuze nebo léků, které jsou 

vyráběny z krevních derivátů (Holub, 1993).   

Trvalo dlouhou dobu, než zdravotníci přišli na to, jak s touto novou chorobou bojovat 

a jak ji léčit (Ryan, 1998). V roce 1987 byl schválen aziditin (AZT), první lék zpomalující 

množení viru HIV (Mayer, 1990). Žádný způsob léčby však nemůže virus úplně či definitivně 

odstranit.  

Postupně se virus rozšířil do celé společnosti (Ryan, 1998). Už neplatí, že by 

homosexuálové a narkomani byli nejdiagnostikovanější skupinou HIV testů. Prvenství 

převzali heterosexuální páry, ve kterých převažují lidé nad 40 let (Lather, Smithies, 1997). 

V době objevení viru už tito lidé nechodili do školy a preventivní programy pronikaly do škol 

až v 90. letech. Jediným zdrojem informací pro ně byla média.  
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Do Československa pronikaly informace o nové nemoci velmi pozvolna. HIV 

pozitivita byla v ČSSR poprvé diagnostikována v roce 1986 (www.aids-pomoc.cz), země byla 

„chráněna“ železnou oponou a o nemoci se hovořilo jako o záležitostí „promiskuitní a 

narkomanské“ Ameriky (Holub, 1993).  

Nikdo však v roce 1981 nemohl tušit, že za méně než dvacet let mezi zjištěním 

prvních  případů na tichomořském pobřeží USA a koncem 20. století se virem HIV nakazí 

přes 50 miliónů lidí a do konce milénia zemře na AIDS přes 20 miliónů lidí (Ryan, 1998).  

 

 

3.2. Kvalitativní výzkum 

 

Dříve než budu interpretovat získaná data, zmíním se, jak a proč jsem jednotlivé kapitoly 

řadila a koncipovala. Kapitoly jsou řazeny chronologicky, tedy od počátečních témat (kódů), 

která se v souvislosti s HIV/AIDS v Mladém světě objevovala. V chronologickém řazení je 

poté patrná změna v interpretaci dílčích témat. 

Je důležité upozornit, že články, které o HIV/AIDS v Mladém světě vycházely, se 

zejména odvolávaly na slova odborné veřejnosti, tedy lékařů a odborníků. Odborná veřejnost 

o AIDS informovala, zastávala hlavní roli v osvětě a byla tou, která navrhovala opatření 

v boji proti AIDS. Lékaři tedy představovali hlavní autoritu v problematice HIV/AIDS, na 

kterou se novináři odvolávali.  

 Všimla jsem si, že nejčastěji o tématu HIV/AIDS psali Radek John a Jiřina Hanušová 

(alias Sally). V 80. letech byl Radek John šéfredaktorem Mladého světa, do kterého 

především přispíval cestopisnými reportážemi, ale zabýval se i problémy mladých lidí, 

zejména drogami, násilím a prostitucí. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Radek_John) Společně se 

Sally se stali pravidelnými informátory o nemoci AIDS. Jiřina Hanušová byla pro čtenáře 

známá především z rubrik „Sally,“ kdy odpovídala čtenářům na jejich nejrůznější dotazy 

z oblasti mezilidských vztahů, sexuálně přenosných chorob, homosexuality, nežádoucího 

otěhotnění apod. 

 Je také zajímavé sledovat, kam byly články o HIV/AIDS umisťovány. Pokud 

informovaly o zahraniční situaci, byly zpravidla umisťovány do rubriky „Ze světa,“ kam byly 

zařazovány veškeré zahraniční události uplynulého týdne. Ostatní články o HIV/AIDS, které 

jsem v Mladém světě našla, představují spíše hlavní téma, o kterém týdeník přinášel 
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informace a ve kterých byli velmi často dotazováni lékaři, kteří objasňovali skutečnosti kolem 

HIV/AIDS.  

 

3.2.1. Skupiny lidí, se kterými byl AIDS nejvíce spojován, tzv.rizikové skupiny 

V této kapitole se věnuji problematice „rizikových skupin,“ se kterými bylo nebezpečí AIDS 

nejčastěji spojováno. Soustředila jsem se na to, jakým způsobem byla riziková skupina 

definována, kdo se mezi tuto skupinu řadil, jak se postupně přecházelo od rizikové skupiny 

k promiskuitnímu jedinci a k termínu rizikového chování.  

Počátky objevení nemoci AIDS jsou spojovány s určitými skupinami lidí, které nemoc 

postihuje především. Již první článek, který v Mladém světě o AIDS vyšel, hovoří o tom, že 

se „nemoc nejdříve šířila mezi homosexuály.“ (1983, roč.25, vyd.37, s.24)2 Druhý článek, 

který Mladý svět o HIV/AIDS přinesl, informuje čtenáře, že „zatím všechno nasvědčuje tomu, 

že výskyt AIDS je omezen pouze na určité rizikové skupiny lidí. Jde především o osoby 

homosexuální a bisexuální se širokým okruhem partnerů. V posledních letech přibyli i 

narkomani, kteří si aplikují drogy do žil nečistou injekční stříkačkou. Rovněž byly 

zaznamenány ojedinělé případy, kdy došlo k přenosu AIDS transfuzí kontaminované krve 

nebo krevních derivátů. Většinu postižených – přes 80% - tvoří muži. Velké množství 

postižených tímto syndromem mělo nebo má nějaký vztah ke Karibské oblasti, zejména Haiti, 

nebo centrální Africe, kde leží pravděpodobná ohniska nákazy.“ (Major, 1984, roč.26, 

vyd.14, s.16) Pokud tedy člověk nepatří do jedné z „rizikových skupin,“ nemusí se podle 

Mladého světa nemoci obávat. Infikované osoby jsou právě z těchto skupin a zatím se 

neobjevil případ, kdy by byla osoba diagnostikována mimo ně. Pro velkou část společnosti 

není tedy tato nemoc nebezpečná, protože se týká pouze určitých skupin lidí, a lidé se jí 

nemusí obávat, informuje týdeník. 

Pokud porovnám slova z Mladého světa, který se vyjadřuje ke specifikaci „rizikových 

skupin,“ s textem S. Gilmana (1994), který se věnoval totožnému tématu, kdy byl HIV/AIDS 

zpočátku považován jako nemoc homosexuálních mužů (GRIDS) a kdy se postupně infekce 

začala objevovat u dalších třech skupin lidí, které popisuje i Mladý svět, vyplyne stejné 

schéma „západního a východního“ diskurzu. V kapitalistické i socialistické společnosti se 

tedy o počátcích HIV/AIDS a ustanovení termínu „rizikových skupin“ hovořilo stejným 

způsobem.  

                                                 
2 U článků, u kterých není uveden autor celým jménem, ale pouze redakční zkratkou, tuto zkratku neuvádím. 
Jedná se především o články, které byly umístěny v rubrice „Ze světa.“  
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 Následující dva roky se o HIV/AIDS v Mladém světě nepsalo. V první půlce roku 

1987 je zcela jasně formulováno, koho se nemoc týká. Je uvedeno, že „nositeli nemoci jsou 

především lidé žijící nezřízeným pohlavním životem, narkomani vpichující si drogy do žil a 

také lidé, kterým je často vyměňována krev, protože se nemoc šíří především pohlavním 

stykem, nečistými injekcemi a při transfúzích krve.“ (1987, roč.29, vyd.17, s.24) Hovoří se 

tedy o nemoci, která postihuje především promiskuitní jedince, narkomany a lidi s hemofilií. 

Lidé s hemofilií jsou však považováni za tzv. nevinné oběti AIDS, protože za svou poruchu 

srážlivosti krve nemohou, nezapříčinili si ji, a společnost na ně pohlíží jako na oběti, které se 

virem HIV nenakazili vlastní vinou. V této chvíli se tedy o AIDS mluvilo jako o nemoci, 

která postihuje jen tyto skupiny lidí a zbytku společnosti se netýká. 

 O tři měsíce později jsou informace podávány zcela jiným způsobem. Z původních 

čtyř „rizikových skupin“ se formuje spíše jedna hlavní riziková skupina – promiskuitní 

jedinci. Protože „z kuriózní nemoci homosexuálů, jak se na AIDS pohlíželo v USA v roce 

1981, se tato choroba stala dávno světovou hrozbou číslo jedna. Může dojít k velkým 

strukturálním změnám rizikových skupin, které bohužel nebudou včas zaznamenány. Jinými 

slovy, skupiny lidí, mezi nimiž se AIDS šíří, se mohou v budoucnu zcela proměnit. Největší 

nebezpečí ovšem stále hrozí promiskuitním jedincům.“ (John, 1987, roč.29, vyd.30, s.9) Nyní 

se začíná o AIDS hovořit jako o nemoci, která postihuje promiskuitní jedince, kteří střídají 

sexuální partnery. AIDS přestává být výhradně spojován s „rizikovými skupinami.“ Pozvolna 

je čtenářům předkládáno, že tato choroba může postihnout všechny ty, kteří žijí nemorálně a 

promiskuitně a nemusí se přitom jednat o lidi z původních „rizikových skupin.“ 

V této souvislosti však Mladý svět varoval čtenáře před náhodným sexem s cizinci a 

prostitutkami, ti byli pro ČSSR a její obyvatele nebezpeční. Bylo uvedeno, že „největší 

nebezpečí pro Československo představují pravděpodobně cizinci ze zemí s vyšším výskytem 

AIDS,“ kdy by se nemoc do naší země „dostala prostřednictvím československých prostitutek 

a jejich případnými sexuálními partnery z řad našich občanů.“ (John, 1987, roč.29, vyd.30, 

s.12) Druhé velké nebezpečí představují nadále homosexuálové. Přednostně jsou však 

vyzdvihováni promiskuitní jedinci jako jedna z velmi „rizikových skupin,“ protože 

„promiskuita sehrává výraznou úlohu při šíření AIDS nejen mezi homosexuály a bisexuály.“ 

(John, 1987, roč.29, vyd.30, s.12) 

  Několik měsíců poté, co týdeník otiskl informaci o šíření viru mezi vysoce 

promiskuitními jedinci, píše o dětech, které se narodily HIV pozitivním matkám v USA. Tyto 

děti jsou považovány za další nevinné oběti AIDS, protože HIV pozitivitu si nezapříčinily 

samy, ale jejich rodiče se chovali nezodpovědně. „Podle amerických vědců tento vzrůstající 
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počet případů svědčí mimo jiné o tom, že onemocnění AIDS se šíří daleko za základní, nejvíce 

postižené rizikové skupiny – homosexuály a narkomany. Protože zhruba 20% matek získalo 

virus od svého mužského partnera.“ (1988, roč.30, vyd.14, s.24) Tato informace má čtenáře 

upozornit, že AIDS již není výlučně nemocí homosexuálů a narkomanů, ale že postihuje i 

heterosexuály a jejich nenarozené děti a že právě nyní je důležité dávat pozor na výběr 

sexuálního partnera, že AIDS začíná být záležitostí všech, kteří žijí sexuálně. 

 V tuto chvíli se v Mladém světě objevuje zjištění, že AIDS začíná být nebezpečím pro 

všechny lidi, kteří dříve nebyli zahrnováni do „rizikových skupin.“ Právě v této době 

„dochází k výrazné změně struktury postižených. Rok od roku HIV více proniká do 

heterosexuální populace a do populací pocházejících z jiných zeměpisných oblastí.“ 

(Hanušová, 1988, roč.30, vyd.44, s.9) AIDS již není pouze záležitostí Afriky, Haity a USA, 

objevuje se stále více i v jiných částech světa, což nevylučuje, že se může rozšířit i v ČSSR, 

pokud by se občané neřídili doporučeními a radami, které mají dodržovat, aby se nenakazili 

virem HIV.  

 V roce 1989 se již nehovoří o „rizikových skupinách,“ které bývají nákazou virem 

HIV nejvíce postiženy, hovoří se o rizikovém chování, které je nebezpečné. Za rizikové 

chování je pokládáno střídání sexuálních partnerů „Dnes už je všeobecně známo, že nebezpečí 

AIDS se netýká jenom příslušníků rizikových skupin, ale všech osob s rizikovým chováním. 

Rizikové chování v tomto případě znamená zejména střídání sexuálních partnerů.“ (John, 

1989, roč.31, vyd.8, s.14) 

 Postupem času se mění terminologie a z původních rizikových skupin, pro které byl 

AIDS především nebezpečný, se přechází k výrazu „rizikové chování,“ protože „hovořit dnes 

o rizikových skupinách není správné. Jde o konkrétní jedince, kteří se v sexuálním chování 

projevují nezodpovědně, riskují. Jde tedy o rizikové chování – ne rizikové skupiny. Za rizikové 

chování považujeme především střídání sexuálních partnerů, tedy promiskuitu.“ (Hanušová, 

1989, roč.31, vyd.43, s.15) V Mladém světě se již o HIV/AIDS nemluví jako nemoci 

homosexuálů a narkomanů, stává se nebezpečím pro všechny sexuálně aktivní jedince, kteří 

střídají partnery. Takovéto chování je považováno za rizikové.  

 Při porovnání s texty „západního diskurzu“ je také patrná změna v interpretaci pro 

koho je HIV/AIDS nebezpečný. Příkladem je kniha Troubling the Angels (Lather, Smithies, 

1997), ve které autorky hovoří s HIV pozitivními ženami, které se ke konci 80. let nejčastěji 

nakazily od svých mužských partnerů, kteří jim byli nevěrní jak s ženami, tak s muži. Nákaza 

virem HIV hrozí tedy všem sexuálně aktivním, kteří střídají sexuální partnery. 
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3.2.2. Stigma AIDS a postoj k nemoci v ČSSR 

V této kapitole se věnuji dvěma důležitým tématům, která onemocnění AIDS provázejí po 

celou šíření této nemoci.          

Jedním z témat je strach a panika z nákazy. Lidé se velmi báli pouhého setkání 

s nemocným a nejradši by nakažené od zbytku společnosti izolovali. Tato panika vznikla 

z nedostatečné informovanosti a také proto, že tato nemoc byla zcela nová a neprozkoumaná, 

což dávalo příznivou příležitost pro rozšiřování nejnesmyslnějších fám a pomluv. 

Druhým velmi důležitým tématem bylo rozšiřování nemoci na našem území. Zda je 

možností nákazy virem HIV ohroženo i ČSSR a jak bylo v tomto kontextu nahlíženo na 

západní země, odkud se virus rozšiřoval do dalších částí světa. 

 

3.2.2.1. Strach, panika, fámy a stigmatizace nemocných 

O AIDS se nejdříve mluvilo jako o zcela nevyléčitelné chorobě, kdy „lidé umírají, aniž by jim 

kdokoli mohl nějakým způsobem pomoci.“ (Major, 1984, roč.26, vyd.14, s.16) Pokud se o 

nějaké chorobě hovoří tímto způsobem, je zcela zřejmé, že se populací začne šířit panika a 

strach jen z pouhého setkání s takto nemocným člověkem. Lidé si představí dobu středověku, 

kdy na černý mor vymírala celá města a vesnice a odmítají uvěřit slovům lékařů, kteří 

opakovaně vysvětlují možnosti přenosu viru HIV. Vypukne obrovská panika, která dává 

příležitost vzniku pro nejrůznější fámy. 

 O panice hovoří i Gilman (1994), protože z počátku objevení nemoci byl AIDS 

připodobňován nemoci syfilis, jehož poslední stádium je velmi podobné poslední fázi člověka 

nakaženého virem HIV, tedy AIDS. Tak jako bylo stigma nemoci syfilis ve středověku, tak 

byl stigmatizován AIDS v 80. letech. Nemoc značila poskvrnění, lidé se jí báli, byla spojena 

s různými představami a předsudky, byla spojována s promiskuitou a „nevhodným“ 

sexuálním chováním. (Gilman, 1994) 

Strach z přenosu viru při pouhém setkání s nemocným děsí společnost od počátku 

objevení nemoci i za několik let, kdy byl tento způsob přenosu několikrát lékaři vyvrácen. 

Tento strach měli lidé jak v naší zemi, tak i v zahraničí. V USA se například „nesešla soudní 

porota, protože její člen měl příznaky tohoto onemocnění, zaměstnanci nemocnic se raději 

nechají propustit, než aby poskytli pomoc lidem nakaženým virem HIV“ a (1983, roč.25, 

vyd.37, s.24) „novináři se odmítli setkat s jedním nakaženým osobně a rozhovor s ním vedli 

raději telefonicky.“ (Major, 1984, roč.26, vyd.14, s.16) Takovéto příspěvky ze zahraničí 

přinášel Mladý svět čtenářům, aby vyvrátil paniku a strach z HIV/AIDS, když znovu 

opakoval, jakými způsoby se virus přenáší. Strach ale vyvolávalo i zjištění, že se zpočátku 
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lékaři a ošetřovatelé báli ošetřovat pacienty s touto nemocí. Neznalost a nedostatek informací 

učinily z nové nemoci společenskou hrozbu, před kterou není úniku. 

 Postupně se totiž navíc „rozšiřoval názor, že AIDS je velmi nakažlivý a nebezpečí 

podstupuje každý, kdo se jen přiblíží k pacientovi,“ (Major, 1984, roč.26, vyd.14, s.16) uvedl 

Mladý svět o situaci v zahraničí, kde se v souvislosti s touto chorobou začaly šířit fámy. Tato 

hysterie kolem AIDS vypukla proto, že „šlo o novou, dosud neznámou chorobu s nejasným 

původem a zpočátku nepochopitelným způsobem šíření.“ (John, 1987, roč.29, vyd.30, s.9) 

Takovéto fámy provázely počátky této choroby ve světě a tato „zkreslená katastrofická fakta 

často vrhají (československé) čtenáře do fatalistických představ, že onemocnění dříve či 

později zdecimuje obyvatelstvo planety.“ (John, 1987, roč.29, vyd.30, s.9) S tím však Mladý 

svět nesouhlasil a informoval čtenáře, že infekce není na území ČSSR rozšířena jako 

například v Americe, a je tedy možné zabránit rozšíření do populace. Těmito slovy uklidňoval 

čtenáře.  

 O nemoci AIDS se i po několika letech hovořilo jako o velmi nebezpečné a vysoce 

nakažlivé nemoci. Právě takovéto výroky učinily z AIDS světovou hrozbu, epidemii, která se 

šíří vzduchem a zabíjí všechny, kteří jsou nakaženi. 

 Ani v roce 1989 neměli lidé stále zcela jasno, jak se virus HIV přenáší. Dopis zaslaný 

do redakce Mladého světa stomatologem je toho důkazem. Lékař se totiž obává, že stačí 

kapka infikované krve na pokožku, aby se nakazil, jak si přečetl v jednom časopise. A 

pokračuje, „že možnosti ochrany nás stomatologů před nákazou jsou zamlžovány a v podstatě 

je doporučována hygiena jako u infekční žloutenky.“ (Cit. in Mladý svět, 1989, roč.31, vyd.8) 

Pokud neměli lékaři všeobecné informace o viru HIV, nemohl nikdo očekávat, že laická 

veřejnost bude o této problematice vědět více. Nedostatečná informovanost a zřejmě i 

nezájem lidí se staly podhoubím pro fámy, které se v souvislosti s AIDS začaly velmi rychle 

šířit.  

Pokud se někdo nakazil virem HIV a tato informace se dostala k jeho přátelům a 

známým, potýkal se velmi často s odmítnutím, nepochopením, potupou. Nejen nakažený, ale i 

celá jeho rodina se potýkala s urážkami a nevědomostí lidí. Mladý svět uvedl příběh matky, 

jejíž syn byl odsouzen za úmyslné šíření viru HIV (hlavní líčení probíhalo 28.9.1988), která 

čelila s celou svou rodinou nepřátelské společnosti a vypovídá: „Nevím, zda se mám víc trápit 

pro smrtelné nebezpečí, v němž je můj starší syn, či pro postavení, v němž se ocitl jeho mladší 

bratr. AIDS ničí celou naši rodinu. Někteří příbuzní se s námi přestali stýkat ze strachu, 

abychom je nenakazili a jednoho dne se na dveřích našeho domku objevil nápis AIDS. Žádné 

matce bych nepřála, aby zažila to, co já: potkat syna spoutaného na rukou, s rouškou na 



  24 

obličeji před soudci, kteří se báli, aby se od něj nenakazili.“ (Cit. in John, 1989, roč.31, vyd.8, 

s.6, 7) 

 Stigmatizace nemocných vznikla právě v souvislosti s utkvělými představami o AIDS, 

které se společností rychle šířily. Mladý svět přinášel jak příspěvky za světa, tak z domova, 

kde se lidé báli pouhého setkání s nemocným, aby se nenakazili infekcí. Neustále však 

opakoval možnosti přenosu viru HIV, čímž se snažil panice zabránit. 

 Novinář Radek John vypráví až o kuriózních výmyslech, které v Československu o 

AIDS kolovaly. Vypráví o známých, kteří se ho ptali, co ví o tom, že na madlech pohyblivých 

schodů v metru byl zjištěn virus HIV a také na to, že v lesích severních Čech jsou lazarety 

přeplněné nemocnými AIDS, že počty HIV pozitivních jsou desetkrát vyšší, než se udává. 

„Všichni byli patřičně vyděšení. Všichni očekávali, že situace je mnohem horší, než tehdy ve 

skutečnosti byla. Přirozeně.“ (John, 1989, roč.31, vyd.8, s.7) Tyto výmysly měly děsit 

společnost a vytvářely z AIDS nemoc, kterou nebyla. Mladý svět informoval o těchto fámách 

jako o absurditě a snažil se společnost těchto představ zbavit. 

 John dále popisuje zděšené reakce lidí, když jim řekl, že bude dělat rozhovor 

k mužem, který je HIV pozitivní, na což reagovali: „Nechoď za ním, je nebezpečný. Co když 

se na tebe vrhne a pokouše tě nebo tě škrábne? Snad mu proboha nechceš dokonce podat 

ruku? Neblázni! A jak hodláš dezinfikovat mikrofon magnetofonu, když do něj bude mluvit?“ 

(John, 1989, roč.31, vyd.8, s.8) Strach lidí ze setkání s nakaženým byl obrovský, právě 

takovéto myšlenky přispívaly ke stigmatizaci nemocných, k všeobecné panice a strachu. 

 MUDr. Walter z oddělení epidemiologie reagoval na zprávu o tom, jak byl vyslechnut 

před soudem mladý HIV pozitivní muž s rouškou přes ústa, aby nenakazil soudce, velkým 

rozhořčením a uvedl, že toto „byla skutečně ukázka neinformovanosti, ukázka toho, jak strach 

zbaví lidi schopnosti uvažovat v lidských kategoriích.“ (Cit. in Hanušová, 1989, roč.31, vyd.8, 

s.11) Nejenže lékař odsuzuje špatnou informovanost o způsobech přenosu viru HIV, ale na 

tomto místě se především poprvé hovoří o tom, že i člověk s virem HIV je stále člověkem, je 

nemocný a společnost ho kvůli tomu nemůže považovat za méněcenného a vyloučit ho ze 

svých řad. Slova lékaře zda na čtenáře působí jako slova autority, kdy si mají uvědomit své 

chybné uvažování o HIV/AIDS a o lidech, kteří s touto chorobou žijí. 

 John se o strachu kolem HIV/AIDS vyjadřuje jako o tom, že „tuhle hysterii zažila 

každá společnost, ve které se AIDS objevilo. Překoná se to tak rychle, jak rychle lidi uvěří, že 

normální styk s nosiči viru nemůže způsobit infekci.“ (John, 1989, roč.31, vyd.8, s.17) 

Novinář, který otevřeně hovoří o tom, že se setkal s HIV pozitivním člověkem a nenakazil se, 

je pro čtenáře důkazem, že při setkání s nakaženým nehrozí žádné nebezpečí. A až celá 
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společnost přistoupí na tento fakt, opadne panika a lidé dokáží o nemoci uvažovat v širších 

souvislostech. 

 Novinářku Hanušovou, která často přispívala svými články o HIV/AIDS do Mladého 

světa, velmi rozhořčil průzkum, který zjistil u 30% dotázaných, že by se přestali stýkat 

s člověkem, o němž by věděli, že je nakažený virem HIV. „Patrně ještě nějaký čas potrvá, 

než si všichni uvědomíme, že kromě sexuálního styku, krví a z matky na plod se virus HIV 

nepřenáší, že tedy není důvod postižené jedince izolovat a umisťovat v nemocnici, pokud to 

nevyžaduje jejich zdravotní stav.“ (Hanušová, 1989, roč.31, vyd.43, s.15) Tento průzkum 

ukázal, že třetina obyvatelstva má strach z AIDS, což znamená, že má nedostatečné 

informace. Mladý svět se tento strach snažil vyvrátit, když stále dokola opakoval, jakými 

způsoby se virus HIV přenáší. 

 Se stigmatizací AIDS se potýkala i žena, jejíž muž se nakazil virem HIV při krevní 

transfuzi. Nejen že se od nich odvrátili jejich příbuzní a známí, „všichni přátelé, kterým to 

v tom hrozném rozpoložení manžel řekl, se s ním přestali stýkat. Nikdo z nich k nám nepřijde, 

ani mu nezavolají.“ (Cit. in Hanušová, 1989, roč.31, vyd.50, s.14) Navíc čelili neochotě a 

nedostatečným znalostem zdravotního personálu, protože když šel jednou muž na „kapačky,“ 

zdravotní sestra řekla ženě, ať „mu tu jehlu po infuzi vyndá – jakože už je to jedno, když je 

taky určitě pozitivní.“ (Cit. in Hanušová, 1989, roč.31, vyd.50, s.14) 

 „Informovanost o AIDS se zlepšila, stále je mezi námi dost těch, kteří si riziko 

nepřipouštějí, ale i těch, kteří naopak, v obavě před touto nemocí, přestávají myslet v lidských 

rozměrech. 41% dotázaných se domnívá, že by se všechny nakažené osoby měly izolovat.“ 

(Hanušová, 1989, roč.31, vyd.43, s.15)  

 V průběhu let od objevení nemoci AIDS se společností začala šířit panika, kterou se 

týdeník Mladý svět snažil zastavit, když informoval veřejnost o hysterii, strachu a panice 

v západních zemích, které zachvátily fámy v souvislosti s nově objevenou nemocí. Lidé 

v ČSSR ze strachu z AIDS zbavovali velmi pomalu a to i přesto, že se týdeník přinášel 

skutečnosti o AIDS přímo od odborníků. 

 

3.2.2.2. Rozdílnosti mezi západní a východní společností, situace v ČSSR  

Lidé v ČSSR věděli, že nemoc AIDS byla zpočátku svého objevení spojována především 

s Amerikou, ale když začal narůstat počet nakažených i v Evropě, zvyšovaly se jejich obavy, 

zda se nemoc nerozšíří i v ČSSR, protože „nelze předpokládat, že se AIDS Československu 

vyhne. ČSSR je významnou evropskou křižovatkou cest.“ (Major, 1984, roč.26, vyd.14, s.16) 

A v následujících letech přinášel týdeník informace o tom, že „je zřejmé, že se AIDS nevyhne 
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ani zemím socialistického společenství včetně Československa. Proti zemím s rozvinutou nebo 

rozvíjející se epidemii AIDS máme obrovskou výhodu. Ještě stále zřejmě máme čas připravit 

se na nebezpečí, které by představovalo rozšíření této nemoci u nás. Máme dokonce 

pravděpodobně stále ještě šanci epidemickému šíření AIDS v Československu zabránit. Naším 

štěstím je, že nevstupujeme do boje proti AIDS bez základních znalostí o této nemoci, jak tomu 

bylo například v USA.“ (John, 1987, roč.29, vyd.30, s.9) 

 Týdeník Mladý svět přinesl čtenářům zprávu, ve které se zmiňuje o rozšíření nemoci 

AIDS do ČSSR. Zároveň však hovoří a výhodě, kterou s sebou tato zpráva nese. Odborníci 

v ČSSR již o této nemoci mnoho vědí, ví, že je potřeba zavést opatření, aby se virus 

nerozšiřoval, poučit řádně veřejnost a přistoupit k preventivním opatřením.  

 Čtenářům je předkládán obraz západní promiskuitní společnosti, který je porovnáván 

s tou východní, která je jiná, protože „vzestup počtu nemocných v USA, stejně jako v západní 

Evropě, je jistě hrůzný, ale naše podmínky jsou přece jiné. Zdaleka tu není tak rozšířená 

prostitutce nebo narkomanie, naši dárci krve nejsou ze sociálně slabých vrstev, nejsou to 

narkomani nebo homosexuálové, živící se tím, že prodávají svoji krev, jako tomu bylo dříve 

v některých západních zemích. Proto se dostal virus do krevních derivátů a několik našich 

hemofiliků bylo nakaženo, protože si ze zahraničí obstarávali tyto krevní deriváty – tedy 

rozhodně ne československou krví. Nejsou tu ani slumy na okrajích měst tvořící ideální 

prostředí pro šíření  infekčních chorob, nemáme problémy s přistěhovalci z afrických a jiných 

zemí.“ (John, 1987, roč.29, vyd.30, s.12) 

 Lidé v Československu byli jiní, ctili morální zásady a žili na určité úrovni, takto se o 

svých čtenářích vyjadřoval Mladý svět, který se těmito slovy snažil nevyvolat paniku a 

hysterii. Uklidňoval tak veřejnost před možným propuknutím epidemie AIDS. 

 Jenže určitá spojitost se západními zeměmi přece jen byla. Hygienik hlavního města 

Prahy MUDr. Sovina, ukazuje na spojitost mezi případy na západě a v ČSSR: „Všude na světě 

se většina případů AIDS koncentruje do velkých měst. I když v Československu máme zatím 

případů relativně málo, statistika ukazuje, že tento trend bude i u nás. Naprostá většina 

nosičů viru žije v Praze.“ (Cit. in John, 1989, roč.29, vyd.8, s.14) A dále uvádí, že 

homosexuálové v ČSSR „udávají až na pět set kontaktů,“ čímž by se ČSSR přibližovalo 

k homosexuální promiskuitě jako v západních zemích. (Cit. in John, 1989, roč.29, vyd.8, s.14) 

 

Témata stigma AIDS a postoj k nemoci v ČSSR spolu velmi úzce souvisí, protože čím 

více se virus HIV blížil k československým hranicím, tím více se lidé tohoto onemocnění 

obávali. Jejich strach byl až komický a zřejmě vyvolaný situací jak v zahraničních, tak 
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domácích médiích. Mladý svět se odkazoval především na slova lékařů, kteří se snažili 

veřejnost uklidnit tím, že se o nemoci už hodně ví, že až se objeví první případy v ČSSR, 

budou si vědět rady a budou se snažit zabránit propuknutí epidemie. 

 

3.2.3. Prevence a jak předcházet nákaze virem HIV  

V této kapitole se věnuji preventivním opatřením a zásadám, o kterých se v souvislosti 

s HIV/AIDS v Mladém světě hovořilo a které měly ochránit před nákazou virem HIV. Jednalo 

se především o používání kondomů, které se staly součástí koncepce bezpečnějšího sexu, dále 

zajišťoval bezpečnost a ochranu před nákazou virem HIV věrný partnerský vztah. Věnuji se 

také problematice prevence a osvěty, o které Mladý svět informoval jak z domova, tak ze 

světa. O prevenci se v Mladém světě hovoří nejčastěji a je na ni kladen největší důraz. 

Prevence byla čtenářům předkládaná jako jediný možný způsob, jak zamezit šíření viru HIV. 

 

3.2.3.1. Boj proti AIDS 

O boji proti AIDS se začíná hovořit v roce 1987, kdy Mladý svět informuje čtenáře především 

o situaci v zahraničí, ale postupně se zmiňuje i o opatřeních, která se proti AIDS uplatňují 

v ČSSR. O boji se hovoří všude tam, kde si odborníci, aktivistické skupiny nebo vládní 

organizace dávají za cíl informovat veřejnost o nemoci AIDS. 

V roce 1987 byl v Mladém světě uveden článek, který přinesl informace o osvětě v 

Maďarsku, kde rychle stoupal počet nakažených virem HIV. Touto osvětou se stal informační 

leták, nazvaný „AIDS pohroma naší doby,“ jehož cílem byla větší informovanost maďarské 

veřejnosti o této chorobě. V článku je uvedeno, že „každý třetí muž, žena nebo dítě v MLR 

měl možnost si leták přečíst a získat tak informace o tom, co AIDS znamená, jaké nebezpečí 

od něho hrozí a jak předcházet nákaze.“ (1987, roč.29, vyd.27, s.24) V roce 1987 se v MLR o 

AIDS nehovoří jako o nemoci určitých skupin, AIDS se stává záležitostí celé společnosti, 

proto se leták v MLR obracel na muže, ženy a děti, kteří žijí nebo v budoucnu budou žít 

sexuálně.  

Informovanost pomocí letáků byla celosvětově volena jako dobrý způsob osvěty 

veřejnosti a tedy jako jedna z forem prevence. Toto potvrzuje generální tajemník Maďarského 

červeného kříže Alfoldy: „včasná informace je jednou z nejdůležitějších forem prevence 

šíření zákeřné nemoci, která znamená totální ztrátu imunity.“ (1987, roč.29, vyd.27, s.24) 

Volbou slov však vytvořil generální tajemník, který hovořil o zákeřné nemoci a o totální 

ztrátě imunity, z AIDS velmi nebezpečnou nemoc místo toho, aby zdůraznil naléhavost a 

nutnost informovat veřejnost o této nemoci. 
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 Tři týdny poté vychází v Mladém světě rozsáhlý článek, který informuje o HIV/AIDS 

a hovoří o opatřeních v boji proti AIDS, která se chystají v ČSSR. MUDr. Walter z oddělení 

epidemiologie ministerstva zdravotnictví informuje, že „dnes je nejdůležitější zintenzivnění 

zdravotní výchovy, protože AIDS je nemoc, které se lze účinně bránit.“ (Cit. in John, 1987, 

roč.29, vyd.30, s.13) Především bylo navrhováno, aby lidé měli stálého sexuálního partnera, 

nebyli promiskuitní a při sexu používali kondom. Do budoucna se v ČSSR plánuje „rozšíření 

působnosti linek důvěry, které by měly začít poskytovat základní informace o AIDS,“ říká 

MUDr. Walter. (Cit. in John, 1987, roč.29, vyd.30, s.13) Což opět dokládá, že bylo pokládáno 

za nutné, aby lidé měli o HIV/AIDS co nejvíce informací. 

 Od roku 1987 přináší Mladý svět informace o tom, jak se v západních kapitalistických 

zemích do boje proti AIDS začínají angažovat známé osobnosti, různé spolky a skupiny. 

Právě těmto lidem je přičítána speciální role v osvětě, protože dokáží ovlivňovat postoje lidí a 

přitáhnout jejich pozornost k této problematice. K těmto událostem nezaujímá Mladý svět 

žádné stanovisko, pouze o nich informuje a ukazuje otisknuté fotografie, které mají čtenářům 

přiblížit tyto osvětové akce.  

V rubrice „Tržiště senzací“ jsou pravidelně přinášeny zajímavosti, kuriozity a rekordy 

z celého světa. Jednou takovou zajímavostí se v roce 1987 stal autobus, kterým po Belgii 

cestuje skupina aktivistů, která si dala za cíl informovat obyvatelstvo o chorobě AIDS. (1987, 

roč.29, vyd.32, s.25) Čtenáři vidí pouze fotografii popsaného autobusu a krátkou informaci o 

aktivistické skupině z Belgie, která informuje obyvatelstvo o nemoci AIDS. Měli snad chápat, 

že když je tento příspěvek umístěn do rubriky „Tržiště senzací,“ že je nemoc AIDS chápána 

jako senzace nebo zajímavost? AIDS byl v této době stále považován za novou a 

neprozkoumanou nemoc. V této souvislosti mohl být lidmi chápán jako určitá zajímavost 

nebo alespoň tak ji týdeník Mladý svět předkládal. 

V roce 1989 informuje Mladý svět především o situaci v boji proti AIDS v ČSSR. 

K tématu se opět vyjadřuje MUDr. Walter z oddělení epidemiologie ministerstva 

zdravotnictví a hovoří o tom, jak se plánuje meziresortní komise pro prevenci AIDS, ale 

především zmiňuje, jak je důležité, aby se „proti AIDS postavila celá společnost, není to jen 

záležitost zdravotníků.“ (Cit. in Hanušová, 1989, roč.31, vyd.8, s.11) Dodává, že „zdravotní 

výchova obyvatel ČSSR je v boji proti AIDS nejdůležitější, především je důležitá výchova ke 

správnému sexuálnímu chování, bezpečný sex je totiž na celém světě uznávanou prevencí 

AIDS.“ (Cit. in Hanušová, 1989, roč.31, vyd.8, s.12)  

MUDr. Walter se snažil svými slovy apelovat na celou společnost, aby se zapojila do 

boje proti AIDS, protože o AIDS se od roku 1989 v Mladém světě hovoří jako o záležitosti 
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celé společnosti, nemoc už není specifická pro určité „rizikové skupiny“ lidí. Opakoval 

dokonce svá slova o zintenzivnění zdravotní výchovy z článku ve 30. vydání (Viz. cit. in 

John, 1987, roč. 29, vyd.30, s.13). Je patrné, že na zdravotní výchovu kladla odborná 

veřejnost velký důraz, měla lidi informovat, měla jim osvětlit nemoc AIDS a měla je poučit o 

správném sexuálním chování, za které bylo považováno používání kondomů, byl 

doporučován sex se stálým partnerem. Pouze takovéto chování, které bylo zdravotníky 

doporučováno, mělo ochránit před nákazou virem HIV. 

Ve stejném článku se objevuje další rozhovor na stejné téma, tentokrát s MUDr. 

Holubem z Ústavu zdravotní výchovy, který hovořil, jakým směrem se prevence v ČSSR 

ubírá. Jedná se o sexuální výchovu, kdy „se soustavná výchova zaměřuje na všechny jako 

celek, ale zaměřuje se i na jednotlivé skupiny lidí s cílem ovlivnit jejich sexuální chování.“ 

(Cit. in Hanušová, 1989, roč.31, vyd.8, s.13) Hovoří tedy o tomtéž, o čem MUDr. Walter, že 

sexuální výchova se zaměřovala na celou společnost. Současně je však uvedeno, že se 

sexuální výchova obracela nadále i na tzv. rizikové skupiny, u kterých byl kladen důraz na 

tzv. bezpečný sex (Hanušová, 1989, roč.31, vyd.8, s.13). Prevencí v ČSSR byla sexuální 

výchova, která se zaměřovala na celou společnost a ne pouze na původní „rizikové skupiny,“ 

se kterými byl AIDS dříve nejčastěji spojován. Tato proměna měla čtenářům ukázat, že se 

jedná o opravdu zásadní záležitost, která se týká všech. 

Prevencí v sexuální výchově měly být materiály, které připravoval Ústav zdravotní 

výchovy, pomocí kterých by bylo možné ovlivnit sexuální chování lidí v ČSSR. Jednalo se 

především o filmy, videokazety a další programy pro prevenci AIDS, Ústav zdravotní 

výchovy zatím vydal brožuru „AIDS pro zdravotníky,“ „Otázky a odpovědi o AIDS.“ (Cit. in 

Hanušová, 1989, roč.31, vyd.8, s.14)  

Ke konci roku 1989 informuje Mladý svět čtenáře, že sexuální výchova jako hlavní 

cesta prevence je celosvětově hlavním nástrojem boje proti AIDS, protože nejvíce lidí se 

nakazilo virem HIV při pohlavním styku. „Proto je také hlavním způsobem prevence cílená 

sexuální výchova lidí. Ve všech zemích vysokého výskytu AIDS a také všude, kde si uvědomili, 

jaké nebezpečí pro lidstvo AIDS znamená, vynakládají značné prostředky na sexuální výchovu 

mládeže a obyvatelstva vůbec a na skupiny, u nichž se předpokládá rizikový způsob 

sexuálního chování.“ (Hanušová, 1989, roč.31, vyd.43, s.13)  

V boji proti AIDS se v Mladém světě hovoří stále o tomtéž – že je důležitá 

informovanost všech lidí a to zejména v sexuální výchově. I přesto, že už AIDS není primárně 

spojován s tzv. rizikovými skupiny, je na ně nadále zacílená sexuální výchova. Lidé musí znát 

zásady bezpečného sexu a vědět, jak se dá před nákazou ochraňovat a tyto informace jim 
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Mladý svět poskytoval. Konkrétně tedy doporučoval používání kondomů a věrný partnerský 

vztah. 

„Hlavní cestou prevence v ČSSR je sexuální výchova lidí, jejímž hlavním cílem je 

změna sexuálního chování, protože jedině tak je možné omezit šíření HIV infekce.“ 

(Hanušová, 1989, roč.31, vyd.43, s.13) V Mladém světě se neuvádí, jaké bylo dosavadní 

sexuální chování lidí, které je nutné změnit. Muselo se však jednat o nechráněný, případně 

náhodný sex a vyšší promiskuitu jedinců, protože Mladý svět doporučuje, aby lidé používali 

kondomy, měli věrný vztah a vyhnuli se náhodnému sexu, čímž sníží možnost nákazy virem 

HIV. 

Aby zdravotníci mohli určit, jaký mají lidé v ČSSR sexuální život, byla v roce 1988 

provedena rozsáhlá anonymní dotazníková studie, která přinesla odpovědi na to, „jak jsou 

naši občané informováni o onemocnění AIDS a způsobech, jak mu předcházet, a dále 

informuje o sexuálním chování lidí.“ (Hanušová, 1989, roč.31, vyd.43, s.13) Výsledkem bylo 

zjištění, že „sexuální návyky lidí v ČSSR jsou příznivé pro šíření AIDS, 15% dotazovaných ve 

věku 18-24 let udalo 10 a více sexuálních partnerů, prezervativ přitom používá jen 35% 

dotázaných.“ (Hanušová, 1989, roč.31, vyd.43, s.13) 

V článku nejsou přesně formulované otázky z dotazníku. Jsou uvedeny pouze stručné 

výsledky, které mají být pro čtenáře alarmující, mají je varovat před možností nákazy a přimět 

je k zamyšlení, zda by i oni mohli svým rizikovým chováním přispět k rozšíření nákazy. 

Posledním příspěvkem, který Mladý svět v souvislosti s osvětou a bojem proti AIDS 

přinesl, byl článek o novém časopisu „SPID-INFO“ (AIDS-INFO), který začal v roce 1989 

vycházet v Sovětském svazu a který se měl „otevřeně zabývat sexuální výchovou mládeže, 

problémy bezpečného sexu, otázkami dospívání a partnerského vztahu, morálky, ale i 

narkomanie a prostituce.“ (1989, roč.31, vyd.47, s.24) Článek o tom, jak Sovětský svaz 

bojuje proti AIDS vydáváním časopisu, který otevřeně informuje o všech souvisejících 

tématech HIV/AIDS, včetně narkomanie a morálním životě jednotlivců, dokazuje, že AIDS je 

celosvětovou záležitostí, že se s ním potýkají i další země.  

 Shrnu-li informace, které Mladý svět o boji proti AIDS přinášel, vyplývá, že v této 

době byl kladen důraz na sexuální výchovu, která měla být hlavní součástí osvěty a prevence 

proti AIDS. 
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3.2.3.2. Změna sexuálního chování jako způsob ochrany před virem HIV 

O AIDS se v roce 1987 v Mladém světě hovoří jako záležitosti všech lidí, kteří žijí sexuálním 

životem. Nemoc již není primárně spojována s tzv. rizikovými skupinami, o kterých se 

hovořilo v počátcích objevení nemoci. Prevence se obrací na každého jedince, protože „AIDS 

je doslova v rukou nás všech. Na chování každého z nás totiž bude v nejbližších měsících a 

letech záviset, zda přispějeme k potlačení možné epidemie, anebo k šíření viru u nás.“ (John, 

1987, roč.29, vyd.30, s.9) Zatímco v kapitalistických zemích byl virus HIV více rozšířen, 

v roce 1987 bylo v ČSSR „pouze“ 50 lidí nakaženo virem HIV (www.aids-pomoc.cz) a bylo 

tedy možné tomuto šíření zabránit. Časopis Mladý svět těmito slovy apeloval na veřejnost, 

aby si uvědomila, že se jedná o záležitost celé společnosti a každý může ovlivnit, zda k šíření 

infekce přispěje nebo se ji bude snažit zastavit.  

Mladý svět se zmiňuje pouze o jediném způsobu, jak omezit šíření epidemie a tím je 

prevence. „Prevence ovšem znamená nutnost změnit chování a způsob života obrovského 

počtu lidí. Budoucnost závisí na dokonalé informovanosti o AIDS a na způsobech jeho šíření 

mezi obyvateli celé planety. Důležité při tom je, nakolik budeme všichni ochotni změnit své 

zvyky.“ (John, 1987, roč.29, vyd.30, s.9) V tomto článku se setkáváme s důležitou informací, 

a sice že dobrá informovanost a změna chování a zvyků povede k zastavení šíření nemoci. 

Ale o jaké zvyky a jaké chování se jedná? 

 Zejména je doporučováno zříci se promiskuity, vyhýbat se prostituci a drogám. V 60. 

letech začala sexuální revoluce a jistá „uvolněnost“ mravů, která měla v 80. letech skončit. 

Lidé se měli zříci nezávazných sexuálních aktivit, bylo jim doporučováno, aby měli jednoho 

sexuálního partnera, kterému by byli věrní. Pouze takovýto koncept „bezpečného sexu“ byl 

doporučován a zabraňoval nákaze virem HIV. 

Mladý svět se odkazoval na slova lékařů i v západních časopisech, kteří varují ty, „jež 

se obávají AIDS. Musí uvážit svá rizika a podle toho zařídit svůj sexuální život. Jedinou 

účinnou prevencí je vzdání se promiskuity. Čím více sexuálních partnerů člověk měl nebo má, 

tím větší je riziko, že onemocní chorobou AIDS,“ opakují neustále. (John, 1987, roč.29, 

vyd.30, s.10) Z tohoto tvrzení Mladého světa vyplývá, že pokud jedinec nestřídá sexuální 

partnery, AIDS mu v žádném případě nehrozí.  

Nestřídání partnerů a věrný pevný svazek vylučuje podle Mladého světa nákazu virem 

HIV. „Rodinné časopisy,“ jak je Mladý svět cituje, nabádají k ukončení mimomanželských 

styků, protože „mimomanželskými pohlavními styky vstupujete do společnosti promiskuitních 

lidí, kteří podstupují mnohem vyšší riziko nakažení. Jen manželství, v němž jsou si věrní oba 

partneři a ani jeden není ještě nakažen, zaručují dokonalou ochranu proti této nemoci.“ 
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(John, 1987, roč.29, vyd.30, s.11) K tomu, aby se člověk ochránil před nákazou virem HIV 

stačí tedy jediné – věrnost. Věrnost v tomto případě značí morální chování. Manželství 

představuje legitimní sexuální svazek dvou lidí, kteří by si měli být věrní, protože pouze 

takovéto chování jim zaručí ochranu před virem HIV.  

MUDr. Walter z oddělení epidemiologie ministerstva zdravotnictví říká, že AIDS „je 

nemoc, proti které se lze účinně bránit. Stačí nestřídat sexuální partnery a riziko nakažení je 

minimální.“ (John, 1987, roč.29, vyd.30, s.13) Čtenářům bylo slovy lékařů opět 

doporučováno, aby nestřídali sexuální partnery, byli věrní, jedině tak zaručí, že se nenakazí 

virem HIV.  

V Mladém světě se o změně sexuálního chování hovoří především v souvislostech 

věrného vztahu. Nevěra byla považována za nemorální chování. „Bezpečný sex“ tedy 

nepředstavuje pouze používání kondomů, ale také věrnost, stálý partnerský vztah, věrné 

manželství. Dodržováním těchto zásad sexuálního života se vyloučí infekce virem HIV. Na 

chování každého jedince, který žije sexuálně, záleží, zda onemocní nebo ne, na toto bylo 

v článcích především poukazováno.  

 

3.2.3.3. Kondom - jediná „vakcína proti AIDS“ 

V roce 1987 se poprvé objevuje používání kondomů jako jedna z možností „bezpečnějšího 

sexu.“ MUDr. Walter z oddělení epidemiologie ministerstva zdravotnictví k tomuto dodává, 

že „používání prezervativu významně snižuje nebezpečí přenosu AIDS.“3 (Cit. in John, 1987, 

roč.29, vyd.30, s.13) Existují tedy dva způsoby, které časopis rozšiřoval, jak se před nákazou 

virem HIV chránit. Nejúčinnější obranou je věrný vztah a dalším způsobem je používání 

kondomů. Nehovořilo se však vůbec o sexuální abstinenci jako o další možnosti, která by 

znemožňovala přenos viru HIV.  

V článku je tučně zvýrazněno, jak důležité je se „při sexu chránit prezervativem! Má 

to tři výhody: je to účinná antikoncepce, chrání před pohlavními nemocemi – kapavkou, 

syfilidou, a za třetí chrání před AIDS.“ (John, 1987, roč.29, vyd.30, s.12) Kondom je v této 

době propagován jako více účelný ochranný prostředek, o kterém se v předchozích letech       

v Mladém světě nepsalo a který získal na významu v ČSSR právě v souvislosti s touto 

nemocí, zatímco ve vyspělých kapitalistických zemích se o kondomech psalo a hovořilo již 

před objevením nemoci AIDS. (Trojan, 1988, roč.30, vyd.22, s.12) 

                                                 
3 V druhé polovině 80. let nebyla v ČSSR ustanovena HIV/AIDS terminologie jako je tomu dnes. I přesto, že byl 
v roce 1983 popsán virus HIV, který způsobuje onemocnění AIDS, hovořili lékaři v Mladém světě o nákaze 
AIDS namísto nákazy virem HIV. 
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V roce 1988 se v Mladém světě objevil rozsáhlý článek o prezervativech, konkrétně o 

jedné z výroben kondomů v ČSSR. Autor článku Petr Trojan byl přesvědčen, že „zájem o 

prezervativy právě v souvislosti s pandemií AIDS poroste natolik, že je výrobce nebude stačit 

vyrábět. Ale odběratelská místa nemají zájem.“ (Trojan, 1988, roč.30, vyd.22, s.12)  

Kladla jsem si otázku, proč bylo zařazeno toto téma, které informovalo o výrobně 

kondomů v ČSSR. Protože se o kondomu „hovoří jako o jediném prostředku, který vás 

ochrání před AIDS?“ (Trojan, 1988, roč.30, vyd.22, s.13) Protože se „ve vyspělých 

kapitalistických zemích o kondomech mluvilo jako o věci běžné, potřebné a důležité už před 

objevením nemoci AIDS?“ (Trojan, 1988, roč.30, vyd.22, s.13) Mladý svět přinesl tuto 

reportáž o kondomech, aby si lidé osvojili používání kondomů a po vzoru kapitalistických 

zemí ho vnímali jako běžnou a všední věc. 

Všimla jsem si, že ve stejném vydání časopisu vyšel článek o „Odpovědnosti za 

nežádoucí těhotenství má i muž,“ (Hanušová, 1988, roč.30, vyd.22, s.18) ve kterém se hovoří 

o kondomu jako o mužské antikoncepci, jež zabraňuje nechtěnému otěhotnění, přenosu 

sexuálních chorob a tedy i přenosu viru HIV. Dva články v jednom vydání, které hovoří a 

kondomech jsou dokladem toho, že v této době byl kladen velký důraz na tuto ochranu, 

kterou si veřejnost měla zcela osvojit.  

O prezervativech se hovoří jako o výhradně mužské antikoncepci, za jejíž používání je 

odpovědný především muž. (Hanušová, 1988, roč.30, vyd.22, s.18) Na druhé straně je však 

doporučováno, aby ho při sobě nosil každý, tedy jak muž, tak i žena.   

V roce 1989 je kondom „doporučován světovou zdravotnickou organizací jako jeden 

z prostředků „safer sexu“ neboli bezpečnějšího sexu, neboť jeho použitím se výrazně snižuje 

riziko přenosu pohlavních nemocí a také viru HIV.“ (Hanušová, 1989, roč.31, vyd.43, s.13) I 

Mladý svět doporučoval prezervativ jako jediný prostředek, který chrání před nákazou virem 

HIV, pohlavními nemocemi a nechtěným otěhotněním. Je zatím považován za jedinou 

účinnou vakcínou proti AIDS a je také doporučován jako prostředek bezpečnějšího sexu. 

Nedokáže ochránit 100%, proto se podle slov WHO jedná o bezpečnější a ne bezpečný sex. 

Kondom, dříve tabuizované téma, něco, o čem se nemluví, se nyní stává tématem číslo jedna. 

Hovoří se o něm jako o každodenní věci, která s rozšiřující se nemocí AIDS získala na 

velkém významu.  

V Mladém světě se psalo o bezpečném a bezpečnějším sexu. Bezpečnější sex 

zaručovalo používání kondomů a bezpečný sex představovala věrnost partnerů, která 100% 

vylučuje možnost nákazy virem HIV, pokud ani jeden z partnerů není již nakažen.  
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3.2.3.4. „Problém“ s prevencí u narkomanů 

Mladý svět informoval i o problematické prevenci u narkomanů. O problematické prevenci se 

hovoří proto, že na tuto skupinu nelze vztáhnout morální prevenci, narkomani stojí na okraji 

společnosti, představují nebezpečí hlavně sami pro sebe, ale ohrožují i své okolí.  

Mladý svět hovořil o tom, že homosexuálové již změnili své sexuální praktiky a častěji 

se snažili si udržet  stálý a věrný vztah. Přenos viru krevní transfuzí nebo krevními deriváty 

byly v řadě zemí vyloučeny, protože krev od dárců byla testována na přítomnost protilátek 

proti viru HIV. A také prostitutky mnohem častěji začaly po svých klientech vyžadovat 

používání prezervativů. (John, 1987, roč.29, vyd.30, s.11) „Naproti tomu narkoman se rizika 

smrti chorobou AIDS neděsí, protože každým vpichem podstupuje riziko mnohem rychlejší 

smrti drogou.“ (John, 1987, roč.29, vyd.30, s.11) 

V Mladém světě se prevence spojená s problematikou narkomanů příliš neobjevovala. 

Oproti sexuální aktivitě, která se od určitého věku týká všech jedinců, narkomani byli pouze 

úzkou skupinu jedinců, ke kterým se médium neobracelo, pouze informovalo o jejich situaci a 

jistým způsobem odrazovalo všechny, kteří by chtěli začít s drogami.  

  

3.2.4. Přístup společnosti k HIV pozitivním 

V této kapitole se zabývám otázkou zásad pro HIV pozitivní pacienty - jakým způsobem bylo 

formulováno, jak mají chránit sebe i své okolí a jaké psychické problémy nejčastěji právě 

nemocné trápí a sužují. Mladý svět se snažil přimět čtenáře uvažovat o HIV pozitivních jako o 

nemocných lidech a ne o lidech, kteří by měli být ze společnosti vyloučeni. Kontroverzním 

tématem se v roce 1989 stalo uvěznění HIV pozitivního homosexuálního muže, který byl 

odsouzen za úmyslné šíření viru HIV.  

 

3.2.4.1. Psychické problémy HIV pozitivních 

 V roce 1987 byly v týdeníku Mladý svět poprvé popsány psychické problémy, které sužovali 

pacienty nakažené virem HIV a tyto „těžké deprese jejich organismu v boji proti nemoci 

rozhodně nepomáhají.“ (John, 1987, roč.29, vyd.30, s.10) Lidé ze strachu z možné nákazy 

volají po izolaci nemocných, ale tato „nesmyslná izolace pacientů hloubku deprese jen 

prohlubuje.“ (John, 1987, roč.29, vyd.30, s.10)  

 O nákaze virem HIV se v druhé polovině 80. let hovořilo jako o nemoci těla, která 

však způsobuje i psychickou újmu. Nakažený byl vystaven velkému tlaku okolí, stále se 

jednalo o novou nemoc, léčba byla ve vývoji a společností v ČSSR se šířila panika a strach z 

pouhého setkání s HIV pozitivním. Mladý svět přinášel informace přímo od HIV pozitivních, 
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se kterými o jejich problémech hovořil, což mělo čtenáře přimět k názoru, že nemocní jsou 

stále lidé, kteří jsou navíc těžce nemocní. 

 V Mladém světě se v rozhovorech s HIV pozitivními nejvíce psalo o jejich prvotní 

reakci na výsledky testů a postupném vyrovnávání se s diagnózou, také jak okolí přijalo jejich 

pozitivitu a jak se v důsledku od zjištění nákazy změnil jejich život. 

 Někteří nemocní si však nechtěli připustit, že jsou nakažení a chtěli se pomstit, čímž se 

podle Mladého světa stávali nebezpečnými pro celou společnost. „U některých nemocných se 

objevují známky pomsty – když musím umřít já, ať jdou do pekla i ostatní.“ (John, 1987, 

roč.29, vyd.30, s.10) Známe jsou příklady ze Západního Berlína, kde muž - prostitut 

homosexuál pokračoval ve své činnosti, „aby se pomstil všem homosexuálům,“ a stejný motiv 

pomsty měl i nakažený Pařížan, který jezdil do Západního Berlína a až po nechráněném styku 

přiznával prostitutkám svůj zdravotní stav. (John, 1987, roč.29, vyd.30, s.10)  

 Na těchto příkladech ukazoval Mladý svět čtenářům morálně pokleslou západní 

společnost, ze které se virus HIV rozšiřoval. Tyto příklady nezodpovědného chování, děsily 

společnost a v lidech vyvolávaly větší vlnu hysterie a strachu, což přispívalo k tomu, že 

nemoc AIDS byla chápána jako nebezpečí, které se stupňuje s každým dalším sexuálním 

partnerem/ partnerkou. 

 Důležitou roli hrála dobrá informovanost veřejnosti. Pokud se společností šíří fámy, 

vzniká panika a strach z nemocných. Média zastávala důležitou roli, kterou buď přispívala 

k všeobecné panice, anebo se snažila veřejnost spíše uklidnit. Mladý svět informoval veřejnost 

o rozšiřujícím se jevu na Ministerstvu zdravotnictví a sociální péče, které v roce 1988 

dostávalo stále více dopisů s návrhy, aby HIV pozitivní byli izolováni. MUDr. Svoboda 

z ambulance pro imunologické stavy se k tomu to problému vyjadřuje: „Tyto názory jsou 

medicínsky zcela neopodstatněné a ve svých důsledcích i škodlivé. Důležité přece je, aby lidé, 

kteří vědí nebo si myslí, že mohli přijít do styku s HIV, sami vyhledali lékaře, spolupracovali 

s ním, a ne aby se báli někomu o svém postižení říct, protože by je za to někdo strčil někam do 

izolace. To by vedlo jedině k většímu rozšíření onemocnění, neboť by vyvolalo hrůzu 

z provedení testu na HIV, séropozitivní lidé by zůstali neodhaleni a infekce by se mohla 

nekontrolovatelně šířit.“ (Cit. in Hanušová, 1988, roč.30, vyd.44, s.9) 

 Na čtenáře měla uklidňujícím dojmem působit slova lékaře, že izolace nakažených je 

zbytečná, protože by mohla přivodit vyšší počet HIV pozitivních. A za několik měsíců otiskl 

Mladý svět vyprávění matky, jejíž syn byl odsouzen za úmyslné šíření viru HIV. Tento příběh 

nutil čtenáře přemýšlet o HIV/AIDS z druhé strany, tedy jak se nemocný cítí a co prožívá on i 

jeho rodina.  
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Matka, jejíž syn byl odsouzen za úmyslné šíření viru HIV, vypráví o psychické zátěži, 

se kterou se její syn musel potýkat, když se dozvěděl o své pozitivitě, a vzpomíná: „zpětně 

jsem se synem prožívala dny, kdy začal žít s vědomím, že má smrtelný virus v těle. Byl sám. 

Chyběla mu pomoc psychologa, psychiatra. Nikdo nepočítal s tím, že je jen slabý člověk, který 

potřebuje čas, aby se s nemocí vyrovnal, aby se s ní naučil žít. Potřeboval k tomu zázemí, 

pomoc někoho, s nímž by se podělil o své zoufalství. Byl sám. Mohu jen litovat, že tehdy 

nepřišel za mnou, určitě bych stála při něm, mluvila s ním o jeho i o svém strachu, byl by 

věděl, že není sám, že má nás.“ (Cit in Mladý svět, 1989, roč.31, vyd.8, s.6) Tato slova měla 

navozovat ve čtenářích pocity lítosti a empatie. Pokud Mladý svět přinášel rozhovory přímo 

od osob, které se s nákazou virem HIV setkaly, podporoval tím hlubší a lidštější povědomí o 

nemoci AIDS více než informace sdělované lékaři, které měly spíše uklidnit a řádně 

informovat veřejnost. 

 HIV pozitivní mladík, odsouzený za úmyslné šíření viru HIV, při rozhovoru s Radkem 

Johnem vypráví o svých prvotních pocitech a o sžívání se s myšlenkou, že je HIV pozitivní: 

„Co se ten den dělo dál, nejsem schopen dát dohromady. Vnímal jsem jediné: Mám AIDS!4 

Lítal jsem v tom od zdi ke zdi. Zmítal jsem se v depresích. Člověk, kterému řekli, že má 

smrtelnou chorobu, je na dně. Nedokáže myslet logicky jako ti, kteří mají život před sebou. A 

nechce si některé věci připustit.“ (Cit. in John, 1989, roč.31, vyd.8, s.8) 

 Ve své tíživé situaci si najednou uvědomuje, „jak je důležité dodělat školu a věnovat 

se práci, která má smysl. Ještě něco v životě udělat. Cítím velký dluh vůči své rodině a 

přátelům, kteří mě nezradili.“ (Cit. in John, 1989, roč.31, vyd.8, s.8) Životní příběh 

nakaženého homosexuálního muže je pro čtenáře důkazem, že se lidé s touto nemocí 

doopravdy potýkají, že to není pouze nemoc v novinových článcích. Skutečný příběh a je pro 

čtenáře často větším poučením než slova lékařů, a proto bylo i nadále v Mladém světě 

věnováno více prostoru pro životní příběhy.   

 Manželka, jejíž muž se nakazil virem HIV při transfúzi krve, si stěžuje na prvotní 

počínání lékařů a říká: „Víte, co by to opravdu chtělo, aby když někomu řeknou, že je 

pozitivní, mohl hned přijít do péče psychologa nebo psychiatra, člověka, který mu pomůže se 

v jeho situaci vyznat, který s ním probere všechny možné eventuality, všechna rizika, bude mu 

umět poradit – třeba jak si má dál počínat ve styku se zdravotnickými zařízeními, někoho, kdo 

to probere i s jeho nejbližšími.“ (Cit. in Hanušová, 1989, roč.31, vyd.50, s.14) 

                                                 
4 V 80. let byl znám původce nemoci AIDS - virus HIV. V Mladém světě se však často chybně hovořilo o viru 
AIDS (např.: 1987, roč.29, vyd.30, s.11). Tato špatná terminologie zapříčinila v Mladém světě chybné 
vyjadřování o nemoci AIDS, a proto se v rozhovorech stávalo, že nakažený virem HIV hovořil o tom, že má 
AIDS. 
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 Mladý svět ukázal čtenářům nemoc AIDS z pohledu lidí, kteří byli nakaženi virem 

HIV. Na skutečných příbězích lidí, kteří se s touto infekcí potýkali, „zlidštil“ chorobu AIDS a 

upozornil čtenáře, že nemocný člověk je stále živou bytostí, která čelí problémům, které si 

zdravý člověk neuvědomuje. Toto bylo čtenářům předkládáno, toto si měli uvědomit. 

  

3.2.4.2. Povinnosti, zásady a doporučení pro  HIV pozitivního pacienta 

Mladý svět přinášel jak informace o nakažených virem HIV, tak i informoval, jak je s pacienty 

zacházeno, jaká jsou jejich práva, čímž vyvracel představy veřejnosti, že s HIV pozitivními 

není v ČSSR pracováno a společnosti by hrozilo masivní rozšíření nákazy. Pacienti totiž musí 

být velmi přesně poučeni o přenosu viru a o tom, jak by měli nadále chránit nejen své okolí, 

ale i sebe, také se zavazují, „že s veškerými zdravotními problémy se budou obracet na FN 

Bulovka,“ říká MUDr. Kouba z infekční kliniky. (Cit. in John, 1987, roč.29, vyd.30, s.12) 

Dále přednosta kliniky říká, že se HIV pozitivní „zavazuje, že upraví svůj sexuální život. 

Podepisuje, že je seznámen s tím, že nesmí mít více než jednoho sexuálního partnera a toho je 

povinen chránit používáním prezervativu. Kromě toho dostává doporučení týkající se vhodné 

životosprávy, stravy bohaté na vitamíny, nutnosti omezit konzumaci alkoholu stejně jako 

kouření.“ (Cit. in John, 1987, roč.29, vyd.30, s.12)  

 Socialistická společnosti, jak ji Mladý svět předkládal, zabraňovala pomocí prevence 

rozšiřování viru HIV v ČSSR a o již HIV pozitivní občany se starala. Ti však museli změnit 

své sexuální návyky a byla jim přikázána mnohá další omezení. Takováto opatření měla 

vzbuzovat u veřejnosti důvěru. Občané věděli, že se o ně v případě nákazy virem HIV stát 

postará, ale že zároveň usiluje, aby k rozšiřování infekce nedocházelo.  

 Je ovšem velmi těžké kontrolovat, zda pacient dodržuje vše, k čemu se zavázal, co 

podepsal a k čemu byl v podstatě přinucen. Proto se lékaři ptají „pacientů s pozitivním testem 

na protilátky proti viru HIV na jejich sexuální kontakty. Pokud by se mezi nimi objevil člověk, 

který věděl, že je HIV pozitivní a přesto by infikoval virem jinou osobu, je jeho počínání 

trestné,“ uvedl MUDr. Kouba. (Cit. in John, 1987, roč.29, vyd.30, s.12) Z právního hlediska 

nebyl v ČSSR schválen žádný zákon, který by upravoval tuto záležitost, ale podle slov 

MUDr. Kouby „jistě zvítězí zdravý rozum, takže v dohledné době bude. Nyní žádáme 

generální prokuraturu, aby AIDS bylo zařazeno mezi infekční nemoci, jejichž šíření je 

trestné.“ (Cit. in John, 1987, vyd.30, s.12)  

 Formulace slov doktora Kouby „jistě zvítězí zdravý rozum“ není příliš vhodná. Tato 

slova navozují dojem, že lékaři neví, jak spolupracovat s HIV pozitivními a s rozšiřující 

nákazou, slova působí dojmem, že HIV pozitivní by měli být zavíráni do vězení.  
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Dalšími zásadami, které musí HIV pozitivní pacient dodržovat, je „zákaz půjčování 

předmětů, které mohou přijít do styku s krví (zubní kartáček, holící strojek apod.), dalším 

osobám, dále není vhodné mít doma kočku a jíst syrové maso. Obě tyto poslední skutečnosti 

souvisejí s rizikem infekce toxoplasmózou, která mívá u nemocných s AIDS i smrtelný průběh. 

Vždy doporučujeme dostatek spánku a hodně vitamínů ve stravě,“ vyjmenovává MUDr. 

Svoboda z ambulance pro imunologické stavy hlavní zásady a doporučení pro HIV 

pozitivního. Dodává, že je pochopitelné, že „HIV pozitivní lidé nesmí být dárci krve, orgánů 

ani spermatu.“ (Cit. in Hanušová, 1988, roč.30, vyd.44, s.9) 

 I přestože je velmi malé riziko nákazy přes předměty denní hygieny, má HIV pozitivní 

člověk zakázáno tyto věci půjčovat. Tato slova právě přispívají k panice a ke strachu z AIDS. 

MUDr. Svoboda navíc připomíná, že samozřejmou povinností HIV pozitivního člověka je 

„upozornění každého lékaře na svou séropozitivitu před každým chirurgickým zákrokem. 

Séropozitvní člověk má svá práva, ale i povinnosti.“ (Cit. in Hanušová, 1988, roč.30, vyd.44, 

s.9) 

 Každý člověk má svá práva a povinnosti, člověk s HIV má práv méně a povinností 

více. Má zakázáno půjčovat předměty denní hygieny, nesmí mít více než jednoho sexuálního 

partnera, musí udat všechny své předchozí sexuální partnery a mnoho dalších omezení a 

přikázání, která infekce skýtá. AIDS je formulován jako společenský problém, začíná se 

implementovat do zákonů, které mají chránit nenakažené občany a Mladý svět tak hovoří o 

AIDS jako o nebezpečí, které je nutné ošetřit zákonem. 

 Bylo také nutné vytvořit nějakou mezinárodní smlouvu, která by zajišťovala lidská 

práva HIV pozitivních. Právě na V. mezinárodní konferenci o AIDS byl přijat tzv. 

Montreálský manifest zabývající se především otázkami zajištění lidských práv těchto 

nemocných. „Pro každého postiženého člověka je třeba vytvořit podmínky pro pocit určitých 

životních jistot, bez sebemenšího náznaku diskriminace a tím i zabezpečit jeho spolupráci. 

Nejsou-li tyto podmínky vytvořeny, dochází nejen ke zhoršení průběhu onemocnění, ale 

postižení se stahují do jakési ilegality a onemocnění se šíří zcela nekontrolovatelně,“ 

informuje MUDr. Svoboda. (Cit. in Hanušová, 1989, roč.30, vyd.43, s.15)  

Tento manifest zaručuje určitá práva a jistoty HIV pozitivních, je však především 

důležitý pro širokou veřejnost, které zaručuje primární ochranu, protože kdyby se takovýchto 

jistot HIV pozitivním nedostalo, byla by veřejnost více ohrožena možností nákazy. Těmito 

příspěvky uklidňoval Mladý svět jak veřejnost, tak HIV pozitivní, že se v záležitosti 

HIV/AIDS vytváření opatření vhodná pro obě strany. 
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 Nemoc AIDS byla vysvětlována jako hrozba pro zdravou populaci, kdy nakažení 

virem HIV musí dodržovat určitá pravidla a zásady, aby se infekce nerozšiřovala. Zároveň je 

však také nutné ochraňovat nemocné, zajistit jejich lidská práva, zamezit jejich diskriminaci a 

spolupracovat s nimi. Mladý svět se nemocí AIDS zabýval jako nemocí těla, duše, ale i 

záležitostí společenských norem a zásad.  

 

3.2.4.3. Vztah lékaře a pacienta 

Nyní jsem se věnovala vztahu mezi lékařem a pacienty. Jaké chování mohli čtenáři Mladého 

světa očekávat, pokud by byli nakaženi virem HIV. Nemuseli se obávat, že by je lékař 

neošetřil, lékařský kodex totiž ukládá každému lékaři chránit život ohroženého člověka. Je to 

jeho povinností a „nemůže odmítnout nikoho, kdo je v těžkém stavu,“ (John, 1987, roč.29, 

vyd.30, s.12) proto lékař nemůže odmítnout ošetřit pacienta s virem HIV, který se z důvodů 

ohrožujících jeho zdraví nemůže dostavit se do specializovaného pracoviště. 

 Pokud by čtenář Mladého světa měl pochybnosti o svém zdravotním stavu, nemusí mít 

podle Mladého světa strach navštívit lékaře. V článcích stojí informace, kterak se dbá na 

dokonalou informovanost lékařů, aby se jako v minulosti nestávalo, že pacient s HIV nebyl 

ošetřen. 

 O vztahu lékaře a pacienta se v Mladém světa hovoří jako o důvěrném a přátelském 

vztahu. Lékař musí být tak trochu psycholog a vždy umět odhadnout „z čeho má nemocný 

aktuálně největší obavy, vysvětlit mu, že pozitivita testu HIV v žádném případě automaticky 

neznamená AIDS. Nikdy nesmíme vyvolat hrůzu či paniku pramenící z úzkosti. Ta totiž může 

vést u některých lidí i k zvýšené promiskuitní sexuální aktivitě. Důvěra k pacientovi je 

nejsilnější zárukou dobré spolupráce,“ hovoří o své zkušenosti MUDr. Svoboda, který byl 

vyslán získat praktické zkušenosti s léčbou tohoto onemocnění do Paříže. (Cit. in Hanušová, 

1988, roč.30, vyd.44, s.8) 

 Vztah lékaře a pacienta byl formulován jako přátelský a důvěrný vztah, kdy se pacient 

nemusí obávat svěřit svému lékaři, který je ochoten poradit a pomoci nejen v otázkách 

zdravotního stavu. Tato spolupráce vyústila ze strachu lékařů z možného ohrožení společnosti 

a více tedy motivovala pomoci lidem s HIV.  

 Mladý svět v roce 1989 přináší rozhovor s HIV pozitivním mužem, který hovořil o 

změnách ve zdravotnictví a který zažil v předchozích letech několik nepříjemných situací u 

lékaře. Byl hospitalizován na speciálním infekčním pracovišti a byl příjemně překvapen 

„změnou v chování řady lékařů a hlavně sestřiček pracujících na oddělení. Oproti své první 

hospitalizaci, kdy jsem si připadal jako prašivý, jsem se konečně zacítil jako člověk. Bylo 
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vidět, že pro lidi, kteří s nakaženými pacienty pracují, už AIDS neznamená jenom hrůzu bez 

tváře.“ (Cit. in John, Mladý svět, 1989, roč.31, vyd.8, s.9) 

 Tato výpověď nemocného člověka vytváří dojem zlepšení péče o nemocné. O AIDS se 

už nehovoří jako o nemoci, ze které mají i lékaři strach. Stává se z něj nemoc, kdy je 

zapotřebí s nemocnými systematicky pracovat, vymezit jejich práva a povinnosti a věnovat 

jim i pomoc psychologů. Mladý svět přinášel informace o tom, jak se zlepšuje péče o 

nemocné a stoupá i kvalita jednotlivých zařízení, která pacienty s HIV léčí. 

 Mladý svět poukazuje na to, že je velmi důležité poučit veřejnost o infekci HIV, ale 

neméně důležité je poučit i odbornou veřejnost, protože AIDS je nová nemoc, a aby 

pacientům mohla být poskytnuta nejlepší péče, musí lékaři znát všechna omezení, vyhnout se 

fámám a stigmatizaci nemocných.  

 

3.2.4.4. Šíření viru HIV jako trestný čin 

V roce 1989 byl odsouzen první muž z pokusu o úmyslné nakažení virem HIV. A žalobkyně 

Jaroslava Kovářová požadovala zvýšení trestu ze tří let odnětí svobody, protože „jednání 

odsouzeného dosáhlo vysokého stupně společenské nebezpečnosti. Choval se vysloveně 

asociálně. To byl také důvod, proč na něj sami zdravotníci podali trestní oznámení.“ (Cit. in 

John, 1989, roč.31, vyd.8, s.9) Jak dále uvádí Kovářová, prokuratura musí chrání společnost a 

„vyloučit, že se najde někdo, kdo propadne beznaději a řekne si: Po mně potopa. Když se mi 

to mohlo stát, tak ať se to stane komukoliv, mně už je to všechno jedno. Pro takovéhle lidi tady 

musí být výstraha.“ (Cit. in John, 1989, roč.31, vyd.8, s.10) 

 Čtenáři Mladého světa se už setkali s tím, že nakažený virem HIV má svá práva a 

povinnosti, které musí dodržovat. Pokud nakažený poruší své povinnosti, je za ně potrestán. O 

nemoci AIDS se nyní hovoří jako o něčem, za co lze trestat a s čím odborná veřejnost 

souhlasí. 

 MUDr. Sovina z hygienické stanice souhlasí se slovy žalobkyně a vysvětluje: „Jestli 

se na věc budou lidé dívat jen trochu rozumně, pochopí, že před soudem stál ten, kdo je 

ohrožoval. Člověk s asociálním chováním. Člověk, který vědomě šířil onemocnění, proti 

kterému není zatím lék. Čili jeho potrestání považuji za naprosto správné. Podle mého názoru 

je nutná v první řadě ochrana zdravých. Člověk, který se nakazil virem HIV, je jistě 

politováníhodný, ale musíme v něm vidět i potenciální smrtelně nebezpečný zdroj nákazy pro 

zdravé.“ (Cit. in John, 1989, roč.31, vyd.8, s.15) 

 O asociálním chování se hovoří jako o chování, které není typické pro majoritní 

společnost,  tou je odmítáno. Lidé s asociálním chováním stojí na okraji společnosti a svým 
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chováním jsou pro ni nebezpeční. Pro čtenáře Mladého světa byla tato slova jasným 

impulsem, že společnost musí kontrolovat lidi s tímto asociálním chováním a případně je i za 

něj potrestat.  

 Tato kauza vyvolala v mnohých čtenářích Mladého světa vlnu nevole a 

prostřednictvím svých dopisů reagovali na uveřejněný článek (1989, roč.31, vyd.8): 

„Pokládám za podstatné, co nejširší veřejnou znalost celé tragické problematiky AIDS, ale 

hluboce nesouhlasím s tím, aby nevyléčitelně nemocný umíral ve vězení.“ Jiné dopisy volaly 

po uvěznění a plně souhlasily s veřejnými činiteli. (1989, roč.31, vyd.38, s.4) 

 Toto je velmi kontroverzní téma, o kterém Mladý svět psal. Na jedné straně vždy stojí 

ti, kterým jednání přijde nehumánní a druzí naopak vyžadují potrestání.  

 

  

3.3. Kvantitativní výzkum 

 

Z kvantitativního hlediska jsem se pouze zaměřila na nárůst článků v časopisu Mladý svět na 

téma HIV/AIDS a článků s tímto tématem souvisejících - homosexualita, nevěra, sexuálně 

přenosné nemoci, ve kterých je HIV/AIDS zmiňováno. 

 Čísla Mladého světa jsem procházela od počátku roku 1983 až do konce roku 1990, 

jedná se tedy o období osmi let, kdy jsem prošla 416 čísel časopisu. Našla jsem celkem 24 

článků s touto tématikou, z toho se celkem 17 článků a celé číslo (vydání 8, rok 1989, s.5-21) 

týdeníku týkaly přímo tématu HIV/AIDS. 6 článků se týkalo sexuálně přenosných nemocí, 

homosexuality a partnerských vztahů. V letech 1985, 1986 a 1990 nevyšel v Mladém světě ani 

jeden článek, který by se zabýval tématem HIV/AIDS a souvisejícími tématy.  

 Vypracovala jsem graf, ve kterém jsou znázorněny počty článků v jednotlivých letech. 

K tomuto grafu přikládám další graf, který znázorňuje počty nakažených osob virem HIV a 

lidí s AIDS za stejné období. První prokázané případy infikovaných osob virem HIV udává 

Národní referenční laboratoř pro AIDS od roku 1986, v tomto roce také u jednoho pacienta 

propuklo onemocnění AIDS. Tyto počty se týkají pouze osob, které byly Národní referenční 

laboratoří pro AIDS zaznamenány, skutečný počet infikovaných není znám a odhady hovoří 

až o desetinásobku (www.aids-pomoc.cz).  

Tento postup jsem zvolila, aby bylo patrné, zda s narůstajícími počty infikovaných 

osob narůstaly i články, které přinášely informace o této rozšiřující se nemoci. 
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Počty článků o HIV/AIDS v časopisu Mladý svět (1983 - 1990)
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Počty nakažených osob HIV/AIDS v ČSSR (1986 - 1990)
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Zdroj: Národní referenční laboratoř pro AIDS 

 

Z grafů lze vyčíst, že v počátcích objevení nemoci se týdeník Mladý svět o této 

chorobě zmínil pouze jedním článkem v roce (1983, 1984), kterým čtenáře s touto nemocí 
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pouze seznámil. S narůstajícími počty nakažených osob se týdeník Mladý svět zabýval tímto 

tématem více, případně přinášel pravidelné informace o nemoci. V roce 1989 bylo dokonce 

celé číslo Mladého světa věnováno tématu AIDS. Bylo to především v souvislosti s tím, že 

v ČSSR byl odsouzen první člověk za úmyslné šíření viru HIV. Výjimkou je pak ale rok 

1990, kdy médium nepřineslo žádné informace o HIV/AIDS, sexuálně přenosných nemocech, 

homosexualitě apod.  

 Je tedy možné shrnout, že v průběhu 80. let 20. století časopis Mladý svět zařazoval 

postupně více článků na téma HIV/AIDS a věnoval více prostoru tématům nevěry, 

homosexuality a sexuálně přenosných chorob. Tento jev je možné vztáhnout na narůstající 

počty infikovaných osob virem HIV v ČSSR, tzv. čím více lidí se nakazilo virem HIV, tím 

více přinášelo medium zpráv o této infekci. 
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4. Závěr 
 
 

Cílem mé práce bylo zanalyzovat způsob, jak se formoval a vyvíjel mediální diskurz o 

HIV/AIDS na příkladu časopisu Mladý svět v 80. letech. Analyzovala jsem, jakým způsobem 

médium o nemoci psalo a jaké informace se ke čtenářům prostřednictvím Mladého světa 

dostávaly. Abych vytvořila takovouto analýzu, využila jsem metodu kvalitativní obsahové 

analýzy se systémem kódování, což umožnilo rozkrytí jednotlivých článků z Mladého světa.  

 Praktická část je rozdělena na dvě části. V první části jsem se především zabývala 

kvalitativní obsahovou analýzou článků informujících o HIV/AIDS a tématech s touto 

chorobou souvisejících. Sesbíraná data jsem rozdělila na čtyři hlavních témata, kterým bylo 

v souvislosti s HIV/AIDS v Mladém světě věnováno nejvíce prostoru a staly se tedy 

ústředními kapitolami analýzy.  

Druhá část praktické práce je věnována kvantitativní obsahové analýze, ve které jsem 

se zabývala pouze nárůstem článků z Mladého světa na téma HIV/AIDS a článků s tímto 

tématem souvisejících. Graf s počtem jednotlivých článků na téma HIV/AIDS, uvedených 

v Mladém světě v průběhu 80. let, jsem porovnala s grafem, který znázorňuje počty 

nakažených virem HIV a lidí s AIDS za stejné časové období. Výsledkem toho výzkumu jsou 

nerovnoměrné, avšak zvyšující se počty článků o HIV/AIDS v Mladém světě.  

Přistoupím-li k hodnocení kvalitativní praktické části práce, objeví se několik zjištění. 

Ustanovení a charakteristika tzv. rizikových skupin jsou stejné jak v kapitalistických zemích 

(Gilman, 1994), tak v socialistické ČSSR, kterou v mém případě představoval Mladý svět. Ke 

konci 80. let je velmi znatelná proměna od přechodu z termínu „rizikové skupiny“ k tzv. 

rizikovému chování, které především znamená střídání sexuálních partnerů. Tato změna je 

opět znatelná i v textu západní kapitalistické společnosti (Lather, Smithies, 1997). 

Celá 80. léta prostupuje téma stigma AIDS, předsudky a strach z možné nákazy. O 

tomto tématu se opět hovořilo jak v kapitalistické (Gilman, 1994), tak socialistické 

společnosti. Mladý svět informoval o panice a vznikajících fámách v souvislosti s HIV/AIDS 

nejdříve z kapitalistických zemích, ve kterých bylo HIV/AIDS nejprve diagnostikováno, 

především tedy z USA. Ke konci 80. let, kdy se zvyšoval počet HIV pozitivních v ČSSR, se 

v Mladém světě hovořilo o stigmatizaci nemocných v tuzemsku a tyto informace byly 

doplňovány příběhy HIV pozitivních, kteří se přímo s předsudky setkali. Tyto příběhy měly 

„zlidštit“ nemoc AIDS a přimět čtenáře uvažovat o HIV pozitivních pouze jako o nemocných 

lidech. 
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Důležitým tématem, které se v Mladém světě objevovalo, byla prevence. O prevenci se 

v Mladém světě hovořilo jako o jediném možném způsobu, kterým je možné zamezit šíření 

viru HIV. Čtenářům Mladého světa byly předkládány tři druhy prevence. Především se 

hovořilo o osvětě a preventivních opatřeních, která šířila zejména odborná veřejnost. Prevence 

se obracela dále na všechny, kteří žili sexuálním životem. Mladý svět svým čtenářům 

doporučoval věrný sexuální vztah dvou lidí. Věrnost znázorňovala v Mladém světě koncept 

„bezpečného sexu.“ Hovořilo se však také o „bezpečnějším sexu,“ které představovalo 

používání kondomů. O kondomu se hovořilo jako o bariérovém prostředku, který chrání před 

nákazou virem HIV. Naopak se v Mladém světě neobjevovalo téma sexuální abstinence, která 

by byla také jednou z forem prevence. 

Čtvrtým tématem, které jsem ve své práci analyzovala a kterým se Mladý svět hojně 

zabýval, byla problematika samotných HIV pozitivních. Mladý svět ukazoval infekci HIV 

z pohledu HIV pozitivních, kteří se potýkali s předsudky společnosti i zdravotnického 

personálu a velmi často trpěli psychicky. Články na toto téma měly opět „zlidštit“ nemoc 

AIDS a ukázat ji z pohledu nemocných. V Mladém světě ovšem nebylo zapomenuto na 

povinnosti, zásady a zákazy, které museli nemocní dodržovat a které měly ochraňovat 

nenakaženou populaci.    

 Shrnu-li výstupy analýzy, je v Mladém světě v průběhu 80. let zřetelný měnící se 

vývoj předkládaných informací, který se uplatňoval v článcích o HIV/AIDS. Z počátku 80. let 

se v Mladém světě hovořilo o HIV/AIDS jako o nemoci, která postihuje určité „rizikové 

skupiny,“ v průběhu let se infekce stávala nebezpečím pro celou společnost, které žije 

sexuálně. Na konci 80. let se v Mladém světě o HIV/AIDS hovořilo jako o celospolečenském 

problému, který zasahoval do oblasti lidských práv, zákonů, určitých zákazů a příkazů. Byly 

zmiňovány jak fyzické, tak i psychické aspekty nemoci.  
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Seznam použitých článků z týdeníku Mladý svět 
 
 „ad“ AIDS, Mladý svět, ročník 31, vydání 38, rok 1989. Rubrika Dopisy v koši nekončí 

Afrika bojuje s AIDS, Mladý svět, ročník 30, vydání 51, rok 1988. Rubrika Ze světa 

AIDS, JOHN Radek, Mladý svět, ročník 29, vydání 30, rok 1987. 

AIDS, JOHN Radek, HANUŠOVÁ Jiřina, Mladý svět, ročník 31, vydání 8, rok 1989. 

AIDS, HANUŠOVÁ Jiřina, Mladý svět, ročník 31, vydání 43, rok 1989. 

AIDS prověřuje kulturní úroveň společnosti, HANUŠOVÁ Jiřina, Mladý svět, ročník 30, 

vydání 44, rok 1988. 

AIDS stále hrozí, Mladý svět, ročník 29, vydání 17, rok 1987. Rubrika Ze světa 

Boj proti AIDS v Maďarsku, Mladý svět, ročník 29, vydání 27, rok 1987. Rubrika Ze světa 

Komu hrozí AIDS, MAJOR Jaroslav, Mladý svět, ročník 26, vydání 14, rok 1984. 

Mladý svět, ročník 29, vydání 32, rok 1987. Rubrika Tržiště senzací 

Nebezpečí zvané AIDS, Mladý svět, ročník 25, vydání 37, rok 1983. Rubrika Ze světa 

Nevinné oběti AIDS, Mladý svět, ročník 30, vydání 14, rok 1988. Rubrika Ze světa 

Odpovědnost za nežádoucí těhotenství má i muž, HANUŠOVÁ Jiřina, ročník 30, vydání 22, 

rok 1988. 

Otevřeně nejen o AIDS, Mladý svět, ročník 31, vydání 47, rok 1989. Rubrika Ze světa 

Pomáhejme jeden druhému, HANUŠOVÁ Jiřina, Mladý svět, vydání 50, ročník 31, rok 

1989. 

Seznamte se: Prezervativ, TROJAN Petr, Mladý svět, ročník 30, vydání 22, rok 1988.  
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Přílohy 
Příloha č. 1 – Kódovací kniha 
 

Kódovací kniha 

 

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

Metoda: Kvalitativní obsahová analýza týdeníku Mladý svět od roku 1983 do roku 1990 

Seznam proměnných: od prvotně zmiňovaných témat, řazeno chronologicky 

Analytické proměnné: 

1. Rizikové skupiny 

2. Stigma AIDS: 2A) Strach a panika kolem AIDS 

            2B) Situace v ČSSR 

3. Prevence: 3A) Osvěta a boj proti AIDS 

         3B) Změna sexuálního chování jedince, nebýt promiskuitní 

         3C) Kondom jako ochrana před HIV 

     3D) Prevence u narkomanů 

4. Společnost vs. HIV pozitivní: 4A) Psychické problémy pacientů 

             4B) Jak se chovat, jsem-li HIV pozitivní  

             4C) Přístup lékaře k pacientovi 

             4D) Vězení za šíření viru HIV 
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Příloha č. 2 – Kódovací instrukce 
 

Kódovací instrukce 
 
 
Analytické proměnné: 
 

1. Rizikové skupiny: onemocnění se nejprve objevilo u čtyř specifických skupin, se 

kterými bylo po několik let především spojováno. Postupně se ze čtyř rizikových skupin 

modifikovala jedna skupina – jedinci s rizikovým chováním. 

       

2. Stigma AIDS: strach z nemoci a z možné nákazy a strach, že se nemoc dostane na 

území ČSSR. 

2A) Strach a panika kolem AIDS: strach ze setkání s nakaženým, požadování izolace 

nakažených virem HIV, fámy o chorobě, nedostatečná informovanost veřejnosti o 

HIV/AIDS.  

2B) Situace v ČSSR: strach z rozšíření infekce na území ČSSR. Zdravotníci již měli více 

informací a byli lépe připraveni na možné rozšíření infekce než jejich kolegové 

z Ameriky; nemoc již nebyla zcela nová a neznámá.  

 

3. Prevence: nutnost přístupu veřejnosti k informacím, důležitá osvěta veřejnosti 

v problematice HIV/AIDS. 

3A) Osvěta a boj proti AIDS: preventivní opatření, která mají veřejnost s touto nemocí co 

nejvíce seznámit, osvětou se má zabránit šíření viru HIV. Do boje proti AIDS se zapojují 

státní instituce, dobrovolné spolky a známé osobnosti. Sexuální výchova veřejnosti a 

dobrá informovanost o nemoci jako nejlepší způsob, jak zastavit šíření viru HIV. 

3B) Změna sexuálního chování jedince, nebýt promiskuitní: aby se zamezilo šíření viru 

HIV, musí každý jedinec změnit své sexuální chování. Je doporučován stálý věrný vztah 

dvou lidí. 

3C) Kondom jako ochrana před HIV: kondom jako účinný prostředek, který dokáže 

zabránit přenosu viru HIV, kondom v souvislosti konceptu bezpečnějšího sexu. 

3D) Prevence u narkomanů: nutnost změnit jejich chování, jsou nebezpeční pro sebe i pro 

okolí. 
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4. Společnost vs. HIV pozitivní: AIDS jako nová nemoc, se kterou nemají zdravotníci 

velké zkušenosti, přístup lékařů k pacientům, zásady pro pacienty. 

4A) Psychické problémy pacientů: psychická zátěž, psychické problémy, nedostatečná 

pomoc psychologů, myšlenky na pomstu nebo na sebevraždu. 

4B) Jak se chovat, jsem-li HIV pozitivní: pacient má svá práva, ale i povinnosti. 

Dodržovat rady a doporučení lékařů, pacient musí chránit sebe i své okolí. 

4C) Přístup lékaře k pacientovi: vytvoření přátelského a důvěrného vztahu lékař - pacient, 

vysvětlení omezení pro pacienta a poučení o bezpečnějším sexu.  

4D) Vězení za šíření viru HIV: případ odsouzeného homosexuálního muže za úmyslné 

šíření viru HIV.  

       

 
 

 
 
 
 
 


