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ÚVOD 
 
 

eská média se po dvaceti p ti letech od prvního v skytu nemoci AIDS 

pozastavují nad tím, e po et nov  hlá en ch HIV pozitivních osob v eské republice 

stoupá, ani  by to eská ve ejnost n jak v razn  reflektovala. Osobnost Freddieho 

Mercuriho, kter  v roce 1992 na AIDS zem el, pr  u  eskou ve ejnost nestra í 

(Fridrichová, 2008). Postoj esk ch médií v i tématu dosud nevylé itelné nemoci 

AIDS spole n  s absensí dosavadního zpracování tohoto tématu na poli mediálních 

studií v eském prost edí p ímo vybízejí téma problematiky HIV/AIDS zpracovat                    

a zab vat se pokrytím tématu HIV/AIDS v médiích v eské republice 

z dlouhodob j ího hlediska - sledovat, jaké atributy téma HIV/AIDS historicky nese                

a odpov d t na otázku, jak mi prom nami pro lo mediální pokrytí tématu HIV/AIDS             

v esk ch denících. 

Tém  ve v ech dekleracích o problematice HIV/AIDS, které byly p ijaty 

Organizací spojen ch národ  (OSN), Sv tovou zdravotnickou organizací (WHO), 

Evropskou unií (EU) a lensk mi státy, mezi ne  pat í i R, jsou kladeny na média 

normativní po adavky spo ívající v aktivním informování a pomoci p i í ení prevence 

HIV/AIDS (Deklarace závazk  OSN v oblasti HIV/AIDS, 2001;  Politická deklarace 

OSN, 2006; Brémská deklarace, 2007). Jakou pozornost v nují eská média tématu 

HIV/AIDS, kdy  po et nov  hlá en ch HIV pozitivních v eské republice rok od roku 

stoupá a kdy  objem finan ních dotací ur en ch pro prevenci HIV/AIDS ka d  rok 

rapidn  klesá (Jedli ka et al., 2009)? Jaká dal í témata jsou s problematikou HIV/AIDS 

v médiích nej ast ji spojována? Práv  t mto otázkám se v rámci mediálních studií 

v nuje tato práce a analyzuje tak posledních trnáct let v voje tématu HIV/AIDS 

p ístupu p edních esk ch deník . 
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1. SOCIÁLNÍ V ZNAM HIV/AIDS 
 
 

Nemoc AIDS byla diagnostikována v roce 1981 v Atlant  ve Spojen ch státech                        

a byla charakterizována jako porucha obranyschopnosti organismu primárn  u mu  

s homosexuální orientací. S nár stem p ípad  také u en, heterosexuálních osob a d tí 

v ak tato teze o v lu nosti této nemoci padla. Tento syndrom dostal po dvou letech 

název Acquired Immunodeficiency Syndrome - syndrom získaného imunodeficitu, 

AIDS. Nej ast j í p ípady z osmdesát ch let 20. století se p evá n  t kaly 

homosexuál , drogov  závisl ch, hemofilik  a prostitutek ( ejda, 1993). V tehdej ím 

eskoslovensku byly první p ípady zji t ny v roce 1985 u dvou mu  s homosexuální 

orientací (Jedli ka et al., 1996).  

V druhé polovin  osmdesát ch let téma HIV/AIDS rezonovalo jako skute n , 

celosv tov  spole ensk  problém. Jasn m dokladem sociálního v znamu nemoci AIDS                      

a historick m milníkem v chápání problematiky HIV/AIDS se stalo zasedání Valného 

shromá d ní Organizace spojen ch národ  (VS OSN) v íjnu 1987. Historicky se téma 

problematiky HIV/AIDS tak stalo v té dob  v bec první nemocí, která byla na p d  

OSN probírána. Valné shromá d ní rozhodlo o mobilizaci v ech struktur OSN v boji 

proti HIV/AIDS v rámci Globálního programu HIV/AIDS pod vedením WHO                        

a vyzvalo ke „(…) sjednocení národního i mezinárodního úsilí v koordinaci boje proti 

AIDS“ ( ejda, 1993: 15). V tehdej ím bipolárním sv t  byla nemoc AIDS vnímána 

skute n  velmi senzitivn . Sv tovou zdravotnickou organizací schválené cíle byly navíc 

potvrzeny sv tov m shromá d ním ministr  zdravotnictví v Lond n  v lednu 1988, kde 

mimo jiné do lo také k ustavení data 1. prosince, od kdy se ka doro n  p ipomíná 

památka zem el ch na nemoc AIDS, Sv tov  den boje proti AIDS.  

Vzhledem k negativnímu sv tovému v voji nemoci AIDS v devadesát ch letech 

20. století bylo v roce 1994 rozhodnuto o nahrazení Globálního programu HIV/AIDS 
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v rámci Sv tové zdravotnické organizace efektivn j ím programem „Jointed United 

Nations Programme on AIDS“ (UNAIDS), kter  od roku 1996 spojuje v echny aktivity 

problematiky HIV/AIDS v rámci United Nations Population Fond (UNFPA), WHO, 

Sv tové banky (WB), United Nations Development Programme (UNDP), United 

Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO). UNAIDS zárove  ka doro n  vydává zprávy o globální 

epidemii a jejím v voji ve sv t  (Dawies, 2008). Na tomto míst  je nutné podotknout, 

e média byla od po átku tohoto programu pova ována za klí ov  faktor boje proti 

AIDS (Dawies, 2008). 

Problematika HIV/AIDS byla v devadesát ch letech diskutována v rámci ady 

mezinárodních sv tov ch konferencí o AIDS. Nejvíce renomované jsou v ro ní 

konference po ádáné Mezinárodní spole ností AIDS (IAS), které se datují od roku 

1985. Od roku 1994 jsou pak konference po ádány s dvouletou frekvencí (1994 

Jokohama, 1996 Vancouver, 1998 Durban, 2002 Barcelona, 2004 Bangkok, 2006 

Toronto, 2008, Mexico City, 2010 Víde , 2012 Washington) (P edchozí konference 

IAS, 2010). 

A koliv b hem let byla vynalezena nová antiretrovirotika zpomalující pr b h 

nemoci AIDS, nedo lo ani na za átku nového tisíciletí k n jaké závratné zm n  

epidemiologické situace. V Evrop  dosahují ísla nov  hlá en ch HIV pozitivních 

nov ch maxim ka d  rok. Nejvíce alarmující jsou po ty nov  hlá en ch HIV 

pozitivních na Ukrajin  a Rusku. (Matic, 2005).  

Sou asn  v voj tak vyvolává i po roce 2000 zv enou innost mezinárodních institucí. 

Pro období 2009–2013, stejn  tak jako v p edchozích obdobích, utvrdila Evropská 

Komise ve Sd lení Rad  a Evropskému parlamentu sv j postoj v boji proti HIV/AIDS 

v Evropské unii a sousedních zemích. Problematika HIV/AIDS podle tohoto sd lení 
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z stává i nadále sou ástí politické agendy EU. Cílem EU v této problematice je 

zapojení ob anské spole nosti, partnerství se soukrom m sektorem, monitoring                        

a posílení prevence HIV/AIDS (Sd lení komise Rad  a Evropskému parlamentu, 2009).  

 

 1.1. PROBLEMATIKA HIV/AIDS    
  

I p esto, e existuje lé ba na zpomalení v voje nemoci, z stává AIDS 

nevylé itelnou nemocí, u které „(…) nejv t í nad je le í v prevenci - na poli 

vzd lávání, komunikace a p esv d ování“ (Perloff, 2001: 2). Prevence spole n                      

s informováním o HIV/AIDS jsou dosud tím nejefektivn j ím e ením, jak omezit í ení 

viru HIV a nemoci AIDS na celém sv t . Role médií je v rámci boje proti AIDS                      

a deklarací v nujících se problematice HIV/AIDS na p d  OSN nebo institucí Evropské 

unie nesporná, a je a  u  explicitn  nebo implicitn  zd razn na (Deklarace závazk  

OSN v oblasti HIV/AIDS, 2001;  Politická deklarace OSN, 2006; Brémská deklarace, 

2007; Dawies, 2008). Ve chvíli, kdy neexistuje ú inná lé ba, je práv  í ení prevence                        

a informací o HIV/AIDS zcela klí ov m úkolem, o kterém by m la – normativn  

e eno – média nejen adekvátn  informovat, ale nap íklad i pomáhat p i komunikaci 

nekomer ních sociálních kampaní boje proti AIDS a v novat tak tématu HIV/AIDS 

pozornost.   

Na tomto míst  je nutné zd raznit, e ve v ech dokumentech t kajících se 

problematiky HIV/AIDS se eskoslovensko, respektive eská republika vyslovila pro 

dodr ování závazk  v boji proti AIDS. V rámci „Protiepidemick ch opat ení v prevenci 

í ení infekce HIV“ ( ejda, 1993: 145) jsou pak v slovn  jmenována média. „Je t eba 

vyu ívat hromadn ch sd lovacích prost edk  pro í ení zmín n ch informací 

(informace o p enosu, prevenci, kontaktních místech, apod. – pozn. autorky) a vést je 

k jejich soustavnému a odborn  fundovanému poskytování“ ( ejda, 1993:145). Otázkou 
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z stává, jak je tento úkol v praxi napl ován. Na tuto otázku chce odpov d t 

p edkládaná magisterská práce. 

St ejním dokumentem, kter  postihuje závazky a povinnosti, ke kter m se R 

zavázala, je Národní program na e ení problematiky HIV/AIDS v eské republice na 

období 2008-2012, jeho  obsah „(…) vypl vá i z Deklarace závazk  OSN“ 

(St edn dob  plán na e ení problematiky HIV/AIDS 2008-2012, 2008), kde je 

deklarováno, e „(…) jsou také d le itá silná partnerství mezi vládami, systémem OSN, 

mezivládními organizacemi, lidmi ijícími s HIV/AIDS a zraniteln mi skupinami, 

zdravotnick mi, v deck mi a vzd lávacími institucemi, nevládními organizacemi, 

obchodními organizacemi v etn  specializovan ch a v zkumn ch farmaceutick ch 

spole ností, odbory, sd lovacími prost edky, poslanci, nadacemi, ob ansk mi 

sdru eními“ (Deklarace závazk , 2001: Bod 27) v boji proti AIDS. 

Primární prevence jako to oblast, která má za cíl oslovovat irokou ve ejnost                 

a osoby s rizikov m chováním, které by se mohly nakazit virem HIV, je klí ovou 

prioritou Národního programu (St edn dob  plán na e ení problematiky HIV/AIDS 

2008-2012, 2008). Tento program je v sou asnosti ji  t etím st edn dob m plánem R 

na e ení problematiky HIV/AIDS, kter  ukládá státním organizacím v rezortu 

zdravotnictví, kolství, práce a sociálních v cí, kultury, spravedlnosti, zahrani ních 

v cí, vnitra a obrany podnikat a podporovat preventivní aktivity, kam se adí i „ í ení 

informací“ ( ejda, 1993: 144) o problematice HIV/AIDS prost ednictvím médií. 

 

1.2. V VOJ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE V R     
 

Sou asná koncepce boje proti AIDS je sou ástí celosv tového postupu v e ení 

problematiky HIV/AIDS. Jak ji  bylo e eno, R je signatá em ady mezinárodních 

deklarací (Deklarace závazk  mimo ádného VS OSN, 2001; Dublinské prohlá ení 



 6 

(EU), 2004; Politická deklarace OSN, 2006; Brémské prohlá ení (EU), 2007), od 

kter ch je mimo jiné odvozen práv  Národní program problematiky na e ení 

HIV/AIDS v R. 

eskoslovensko, respektive eská republika se v novala problematice 

HIV/AIDS od prvních diagnostikovan ch p ípad  infikovan ch osob v roce 1985 velmi 

intenzivn . U  od roku 1985 je jedenkrát za rok vyhodnocován v voj epidemiologické 

situace ve v skytu nov  hlá en ch HIV pozitivních osob a nemocn ch AIDS a jsou 

publikovány dokumenty t kající se zaji t ní prevence a lé by (v sou asnosti 

pracovi t m mana era Národního programu prevence HIV/AIDS) ve Státním 

zdravotním ústavu v Praze v koordinaci s Ministerstvem zdravotnictví R.  

Jak ji  bylo nazna eno, problematika HIV/AIDS v R nále í nejen rezortu 

zdravotnictví (prevence, lé ba a laboratorní vy et ování), ale i kolství (prevence na 

kolách), práce a sociálních v cí (prevence ur it ch sociálních skupin), kultury 

(charitativní kulturní akce), spravedlnosti (prevence ve v ze ství), zahrani ních v cí 

(prevence u diplomat  na zahrani ních misích), vnitra (prevence u policist  p i v konu 

jejich povolání) a obrany (prevence u voják  zejména na zahrani ních misích) 

(St edn dob  plán na e ení problematiky HIV/AIDS, 2008).  

S ohledem na zam ení a rozsah této práce jsou dále p i referování o v dajích na 

problematiku HIV/AIDS pou ita data MZ R, které spole n  se Státním zdravotním 

ústavem, respektive pracovi t m mana era Národního programu prevence HIV/AIDS, 

je hlavním vykonavatelem a koordinátorem preventivních aktivit HIV/AIDS v R.      

K datu 31. íjna 2010 je v R hlá eno 1470 HIV pozitivních osob a 312 osob,                 

u kter ch ji  propukl AIDS (Graf .1).  
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Graf . 1: Kumulativní po et naka en ch HIV a nemocn ch AIDS 

 

Ro ní incidenci nov  zji t n ch HIV pozitivních osob v R v letech 1985-2009 uvádí 

Graf .2. Pro pot eby následující anal zy je t eba zmínit rok 1996, kdy bylo v R 

evidováno 50 nov  hlá en ch HIV pozitivních osob, co  byl meziro ní nár st o 20 %, 

v roce 1998 bylo hlá eno 31 nov  naka en ch HIV pozitivních osob, co  znamenalo 

meziro ní pokles o 50 %. V roce 2000 bylo registrováno 58 nov  hlá en ch HIV 

pozitivních osob, meziro ní nár st byl o 13,8 %, v roce 2004 bylo hlá eno 72 nov  

naka en ch HIV pozitivních osob, co  byl meziro ní nár st o 12,5 %. V roce 2009 bylo 

hlá eno „rekordních“ 157 nov  hlá en ch HIV pozitivních, co  znamenalo meziro ní 

nár st o 6 %. V porovnání roku 1996 a 2009 je ro ní nár st více jak 300%! 
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Graf . 2: Po et HIV pozitivních – ro ní incidence 

 

Zajímav  pohled p iná í Graf . 3 zam ující pozornost na objem státních v daj , 

respektive na dotace MZ R ur en ch na problematiku HIV/AIDS a kumulativní po et 

HIV pozitivních v ase. 

Graf . 3: P ehled v daj  na problematiku HIV/AIDS - v tis. K  vs. po et HIV pozitivních 

 

Objem finan ní dotace MZ R ji  n kolik let nesleduje reáln  stav nov  hlá en ch HIV 

pozitivních osob. Od roku 1997 v daje na finan ní dotace problematiky HIV/AIDS 
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neúm rn  klesají. V úvahu je v ak t eba vzít fakt, e graf . 3 do roku 2007 zahrnuje                   

i státní dotace na lé bu a laboratorní vy et ování, které je od roku 2008 hrazeno 

zdravotními poji ovnami. Teprve od roku 2008 je objem finan ních dotací ur en 

v hradn  na prevenci HIV/AIDS a dota ní program neziskov ch organizací (Vyhlá ka 

. 331/2007 Sb.). 

A koliv se R prezentuje jako stát s velmi nízk m po tem HIV pozitivních                        

a nemocn ch s AIDS (V ro ní epidemiologická zpráva ECDC, 2010), je t eba s jistou 

dávkou znepokojení uvést, e v porovnání s meziro ním nár stem HIV pozitivních                

v roce 1996 a v roce 2009 se po et nov  hlá en ch HIV pozitivních více ne  

ztrojnásobil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

2. TEORETICKÁ ÁST 
 
 

Vzhledem k zam ení této magisterské práce na v voj tématu HIV/AIDS 

v láncích esk ch deník  je nutné v novat pe livou pozornost teoriím a koncept m, 

které se zab vají studiem v b ru událostí do zpravodajství a zpracováním mediálních 

text .  

2.1. TEORIE A KONCEPTY 
 
 

Média jako spole enské instituce mají v prvé ad  funkci informa ní, udr ují 

kontinuitu ve spole nosti, vytvá ejí spole enství konsenzu a podílejí se na utvá ení 

spole né identity. Média vedle informací podávají také zprávu o spole nosti, jejich 

p ijat ch normách a odchylkách zárove , reprezentují to, co je v „reálném“ sv t  

podstatné. „Zprávy poskytují nejen fakta, ale obsahují také základní hodnoty sdílené 

ostatními leny spole nosti. Zatímco fakta, jména a detaily se ve zprávách m ní tém  

denn , rámec, do kterého jsou zasazeny - symbolick  systém -  p etrvává dlouhodob ji“ 

(Trampota, 2006: 10). 

 

2.1.1. Gatekeeping 

Za n me u elementárního stupn  vlivu podílejícím se na obsahu mediálního 

zpravodajství, a tedy u jedince – mediálního pracovníka, kter  rozhoduje o relevantnosti 

zpráv. Jsou to práv  redakto i a edito i, kte í rozhodují o tom, zda se událost stane 

zprávou. Procesu v b ru témat a událostí se dostalo názvu gatekeeping, kter  poprvé 

pou il Kurt Lewin v roce 1947 ve své studii nazvané Frontiers in Group Dynamics II: 

Channels of Group Life; Social Planning and Action Research v souvislosti 

s rozhodováním o rodinn ch nákupech. O t i roky pozd ji koncept v rámci mediálních 
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studií empiricky popsal ve studii The Gate Keeper: A Study in the Selection of News 

David Manning White,  kter  sledoval, pro  se témata a události nedostaly do zpráv                

a do el k záv ru, e se tak d je z obsahov ch a organiza ních d vod  a subjektivního 

vlivu editora (White dle Berkowitze, 1997). Ke zprávám, které nejsnadn ji pro ly 

pomyslnou bránou a byly uve ejn ny, pat ily politické zprávy a „lidsky jímavé 

p íb hy“. Koncept gatekeepingu se b hem desítek let rozvinul v iroké studium 

rozhodování nejenom mediálních pracovník  na v ech stupních rozhodovacích 

pravomocí, ale cel ch mediálních organizací, které si vybudovaly ur ité za ité 

standardizované postupy – rutiny (viz ní e). Redakto i a edito i se dále rozhodují také 

na základ  zpravodajsk ch hodnot (viz ní e), ale i na úrovni extramediální                        

a ideologické (Shoemaker, Reese; 1996: 106). 

 

2.1.2. Zpravodajské hodnoty 

Byl to práv  koncept zpravodajsk ch hodnot, kter  p ehodnotil roli subjektivity 

ve prosp ch rozhodujícího vlivu zpravodajsk ch hodnot (news values) na v b r zpráv. 

Ka dá zpráva s sebou nese ur itou zpravodajskou hodnotu, na základ  které se dostala 

do médií. V roce 1922 Walter Lippman pí e o jednozna nosti, p ekvapivosti, blízkosti, 

osobním zaujetí a konfliktu jako o atributech, které jsou ur ujícími zpravodajsk mi 

hodnotami (Lippman, 1965). Ka dé téma a ka dá událost bojují v rámci jakéhosi 

„sociálního darwinismu“ (Shoemaker, 1989: 114) o uve ejn ní, o to stát se zprávou. 

Koncept se dále roz i uje a nejznám j í podoby nabírá ve studii Johanna Galtunga                  

a Marie Holmboe Rugeové, kte í definují dvanáct zpravodajsk ch hodnot: frekvenci, 

práh pozornosti, jednozna nost, v znam, souzn ní, p ekvapení, kontinuitu, variaci                  

a zbylé ty i kulturn  ovlivn né hodnoty: vztah k elitním národ m a osobám, 

personalizaci a negativitu (Galtung, Ruge; 1965). „Událost se stane tím spí e zprávou, 
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ím více vyhovuje jist m organiza ním a také n kter m kulturním i ideologick m 

kritériím.“ (McQuail, 2007: 242). V e uveden ch dvanáct zpravodajsk ch hodnot 

spolu vzájemn  souvisí a na ka dé úrovni v b ru se uplat uje „princip selekce“ ( ím 

více hodnot, tím v t í ance na uve ejn ní) a „deformace“ (zd razn ní ur it ch aspekt  

zpravodajsk ch hodnot) (Galtung, Ruge; 1965: 71). B hem následujících let byly 

publikovány metodicky „ ist í“ studie, na základ  kter ch se zprávy p ipravují 

(Westerstahl, Johansson; 1994). Po et relevantních zpravodajsk ch hodnot byl tak 

stanoven na p t: „(…) d le itost, blízkost, dramati nost, p ístup a ideologie“ 

(Trampota, 2006: 30). 

 

2.1.3. Nastolování agendy  

Dal ím nemén  d le it m konceptem mediálních studií, kter  hraje roli v tomto 

p ípad  v dlouhodobém horizontu, je schopnost nastolovat témata ve spole nosti. 

Koncept agenda setting je odvozen od studií uskute n n ch: v roce 1968 z v zkumu 

provedeného b hem americké p edvolební kampan  tzv. Chapell Hill Study a v roce 

1972 tzv. Charlotte Study Donaldem McCombsem a Maxwellem Shawem. V pr b hu 

asu se ustavily t i hlavní agendy (McCombs, 2009), které jsou pro v zkumy 

nastolování témat relevantní, jedná se o následující t i typy: „priority médií, priority 

ve ejnosti a priority politik “ (McQuail, 1999: 389), tedy o ve ejnou agendu, které 

dominují témata vnímaná irokou ve ejností; mediální agendu, v nující se témat m                     

a po tu jejich v skytu v mediálních obsazích a v neposlední ad  agendu politickou, 

která je zkoumána prost ednictvím sledování politick ch akcí, p i em  sm r 

ovliv ování agend je p esn  opa n  - od „politické agendy p es mediální k té ve ejné“ 

(Shoemaker, 1989: 127). 
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Tento p ístup má své ko eny u  v první polovin  20. století v pracích v nujících se 

moci, resp. vlivu médií na ve ejné mín ní Gustava Le Bona (1997), ji  zmi ovaného 

Waltera Lippmana (1965) nebo Harolda D. Lasswella (Lasswell podle Jiráka, 

Köpplové, 2007).  Koncept agenda setting byl Donaldem McCombsem a Maxwellem 

Shawem popsán jako proces, kter m média ovliv ují míru d le itosti vnímání 

jednotliv ch témat, a kter  byl o deset let d íve sledován také Bernardem Cohenem 

(Cohen podle Trampoty, 2006) anebo pozd ji G. Ray Funkhouserem (1973). Studie 

McCombse a Shawa tehdy prokázaly, e mediální agenda nastoluje tu ve ejnou, a tak 

potvrdily d ív j í Cohenovu p edstavu o zákonitostech nastolování agendy.  

Zajímavá je rovn  studie G. Ray Funkhousera, která dolo ila, e zájem médií                        

o konkrétní témata nejde v ruku v ruce s reáln m stavem tématu ve spole nosti. 

Funkhouser porovnával po et lánk  se statistick mi ísly Gallupova ústavu, kter  se 

ka doro n  ptal ob an , v em vidí jeden z nejd le it j ích problém , kterému Spojené 

státy práv  elí. lánky v ak porovnával i s dal ími statistick mi údaji jako byl 

reáln  po et voják  povolan ch do Vietnamu, reáln  po et studentsk ch nepokoj , 

nepokoj  ve m stech nebo nár st u ivatel  drog. V porovnání mediálního pokrytí                   

a událostí samotn ch se média v novala konkrétním témat m d íve ne  samotná témata 

dosáhla absolutního vrcholu.  „Média se sledovan m témat m nejvíce v novala o rok 

nebo dva roky d íve ne  sledované téma dosáhlo reáln  svého maxima“ (Funkhouser, 

1973: 72), z eho  m eme usuzovat, e média „(…)nenabízejí p íli  v rn  obraz toho, 

co se skute n  d je, …mají schopnost vyvolat pozornost a zájem tématu, zárove  v ak 

schopnost ud lat z takového tématu zprávu, která natolik zev ední, e u  pro média není 

zajímavá, a koliv se ve spole nosti stále vyvíjí“ (Funkhouser, 1973:72).   

S dal ím v vojem a roz í ením se studium nastolování agendy zam ilo nejenom na 

oblast toho, co média vybírají a uve ej ují, ale také na oblast zp sobu zpracovávání, je  
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b vá ozna ována jako druhá úrove  nastolování agendy – framing. Rámcování                        

– framing spo ívá ve „(…)v b ru n kter ch aspekt  vnímané reality a jejich zd razn ní 

v komunikovaném textu, ím  se posiluje ur itá definice problému, kauzální 

interpretace, hodnocení nebo doporu ení e ení popsané skute nosti“ (Entman dle 

Trampoty, 2006: 123). Rámcování jednotliv ch událostí a zpráv m e b t prezentováno 

epizodicky – prost ednictvím konkrétních prvk , osud  a lidí anebo tematicky na 

pozadí ir ího abstraktn j ího kontextu. Vedle rámcování stojí na úrovni tohoto stupn  

také priming neboli vypíchnutí, co  je proces vedoucí k preferenci médiem nabízeného 

postoje.  

Jednotlivé v zkumy nastolování agendy lze také klasifikovat podle asového úseku, 

které sledují. Hierarchické studie analyzují agendu v ur itém asovém bod , 

dlouhodobé – longitudinální studie, pak v voj jednoho a více témat z hlediska del ího 

asového intervalu. 

 

2.1.4. Mediální rutiny 

V b r a zpracování událostí je, jak ji  bylo e eno, siln  ovliv ováno samotn mi 

mediálními pracovníky, tak i mediálními hierarchicky uspo ádan mi organizacemi, 

které mají své za ité, stále se opakující, zp soby produkce zpráv – mediální rutiny. Tyto 

organiza ní faktory a jejich roli p i konstrukci reality postihla ve své studii Guy 

Tuchmanová (Tuchman, 1978). „Rutinní postupy probíhají ve zpravodajství na n kolika 

úrovních: p i sestavování agendy zpravodajství, p i vyhledávání informací, p i práci se 

zdroji i p i kone ném zpracování zpráv“ (Trampota, 2006: 56). Otázce, které se v nují 

p edev ím sociologové médií (Gans, 1979; Breed, 1977), je fenomén vzájemného 

sledování a utvrzování se ve spole n ch tématech mezi samotn mi médii. O vlivu 

presti ních médií na agendu ostatních a dominanci a konvergenci témat, které tzv. 
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„táhnou“ a jsou práv  „oblíbené“, se mluví jako o b né praxi. Nad touto tendencí 

médií sebe sama potvrzovat se pozastavuje také Leon Sigal (1973), kter  p ichází s tezí, 

e p í inou je práv  rutina a kopírování ostatních, co  ve svém d sledku p iná í 

nejistotu, a proto se média musejí neustále utvrzovat v tom, co je „reálné“. Sigal se 

informa ním zdroj m dále v noval a klasifikoval v podstat  t i typy komunika ních 

kanál : „rutinní, neformální a iniciované“ (Sigal, 1973: 225). K rutinním p i adil 

oficiální zdroje, k neformálním pat í tajná jednání, zprávy od jin ch zpravodajsk ch 

organizací, rozhovory s noviná i. T etí iniciovan  komunika ní kanál je zalo en na 

vlastní aktivit  noviná e nebo nap íklad spontánních událostech. 

 

2.1.5. Zpravodajské sít  

Podstatn  vliv na v sledn  obsah p iná í práce se zpravodajsk mi sít mi, kdy je 

p i sb ru informací vyu íváno ov en ch zpravodajsk ch agentur, renomovan ch 

organizací, institucí a expert . Práce se za it mi zdroji informací a vybran mi, praxí 

ov en mi, zpravodajsk mi sít mi, které jsou ovlivn ny, jak prostorov , tak asov  

(z d vodu uzáv rek), vede k preferenci ur it ch událostí a témat a zejména pak                       

k preferenci ur it ch osob a organizací, které nap íklad John Hartley ozna uje za hlasy 

s p ístupem (Hartley, 1982) a stereotypnímu vnímání mediované reality. Zpravodajská 

sí  zrcadlí sociální hierarchii ve spole nosti. Vybrané osoby, které mají vstup do médií, 

jako první „(…) ovliv ují celkov  tón zprávy, ovliv ují celkové zarámování debaty“ 

(Shoemaker, 1989: 85) a podávájí sv j úhel pohledu k tématu, se tak stávají slovy 

Stuarta Halla „primárními definujícími“ (Hall et al., 1978: 58).  Jin mi slovy jsou to 

akté i a média samotná, kte í usilují o moc definovat a tvarovat témata. To v e se d je 

v podmínkách daného diskurzu, kter  prost edí rovn  ovliv uje. 
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2.1.6. Reprezentace a sociální konstrukce reality 

Média zprost edkovávají ur itou reprezentaci reality a uchylují se z d vod  

v t inou asov ch ke zobec ování rys  ur it ch sociálních skupin, jev  nebo situací. 

Reprezentace nap íklad podle Normana Fairclougha „(…) probíhá spole n  s konstrukcí 

vztah  a identit v jakémkoliv textu nep etr it “ (Fairclough, 1995: 103). Zprávy tak 

v dy ur it m zp sobem vypovídají o zorném úhlu a priorit  své organizace. „Funkcí 

procesu reprezentace je p enesení n eho minulého nebo nep ítomného do p ítomnosti. 

Ve svém d sledku je v procesu reprezentace reality sou asn  realit  dodáván v znam. 

Uchopením skute nosti je v dy vytvo ena ji  její ur itá verze“ (Reifová, 2004: 212). 

Z d vodu pou ití zkratky, nedostatkem asu i místa v mediálních obsazích, média 

p istupují k pou ití ustálen ch zp sob  a úrovní reprezentace, kter mi jsou typ 

(opakovaná reprezentace s d razem na konkrétní atribut), archetyp (opakovaná 

reprezentace s odkazem na m ty) a stereotyp (opakovaná zjednodu ená, zkreslená 

reprezentace) (Trampota, 2006). V praxi pak podreprezentace anebo naopak 

nadreprezentace ur it ch skupin osob má za následek zkreslené vnímání ur it ch 

skupin osob majoritní spole ností. Citování v p vodním zn ní, zestru néní nebo 

p evypráv ní u jednotliv ch vyjád ení jsou dal ími p íklady forem reprezentace. 

„Ka d  z t chto projev  v b ru má v znamotvorn  potenciál ovliv ující kone nou 

reprezentaci zobrazovaného“ (Trampota, 2006: 92). Reprezentace tak pracuje nejen                 

s  konceptem nastolování agendy, gatekeepingem, ale i se zpravodajsk mi hodnotami. 

Podle Pamely Shoemakerové a Stephena Reese (1996) média stereotypy vytvá ejí, 

podle Grahama Burtona a Jana Jiráka (2001) pak média spí e stereotypy opakovan  

p iná ejí, a tím je posilují a dodávají jim na v rohodnosti. P enesen  vzato, pou ijeme-li 

ku p íkladu téma HIV/AIDS, které se objevuje ve spojitosti s homosexualitou, m e to 
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mít za následek stereotypní vnímání reality v té podob , e v ichni homosexuálové jsou 

HIV pozitivní nebo mají AIDS.  

V znamnou teorií, je  je v mediálních studiích iroce roz í ena a je klí ová pro 

komplexní chápání tématu této práce, je sociální konstrukce reality. Tato teorie Paula 

Bergera a Thomase Luckmana (Berger, Luckman; 1999) vychází z teze, e realita je 

sledem typizací institucí a rolí, tedy p edstav, které si jedinec b hem svého ivota 

socializací vytvá í. Typizace jsou lidmi p ijímány a interpretovány tak, aby do lo 

k jejich objektivaci a institucionalizaci. Následkem tohoto sdílení je pak legitimizace. 

Jin mi slovy „…lidé produkují sv j vlastní sociální sv t a p itom okam it  zapomínají, 

e se jedná o jejich vlastní konstrukt, a chovají se k n mu jako k objektivní realit “ 

(Reifová, 2004: 278). S anal zou sociální reality souvisí po etná zkoumání mezi 

mediálními obsahy a realitou.  

 

2.2. STUDIE MEDIÁLNÍHO POKRYTÍ HIV/AIDS 
 

 
P edchozí podkapitola 2.1. nabídla základní teoretick  rámec mediálních studií, 

ve kterém se dále budeme pohybovat. Pro po ádek je v ak nutné zmínit také st ejní 

práce, které se konkrétn  mediálnímu pokrytí tématu HIV/AIDS historicky v novaly. 

Pro tyto práce je t eba jít na západ, p edev ím do Spojen ch stát , kde u  od 

osmdesát ch let 20. století vznikaly studie mediálního pokrytí tématu HIV/AIDS.  

 

2.2.1.  80. léta 20. století 

Koncept nastolování agendy pat í v rámci tématu této magisterské práce k t m 

nejpodn tn j ím. Proto je na tomto míst  t eba nejprve zmínit v sledky studie Pamely 

Shoemakerové Communication Campaigns about Drugs: Goverment, Media and the 
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Public, která sledovala v voj tématu drog v osmdesát ch letech 20. století ve Spojen ch 

státech, a která si v imla disproporce mezi realn m po tem drogov  závisl ch a po tem 

lánk  o drogách, co  je mo né vztáhnout i v p ípad  p edkládané magisterské práce na 

sledované téma problematiky HIV/AIDS.  

Téma drog bylo v roce 1986 v médiích nadreprezentováno, Pamela Shoemakerová se 

proto ptala po d vodech, pro  tomu tak ze strany médií bylo. Její studie mimo jiné do la 

k záv ru, e sociální kampan , úmrtí znám ch osobností a zpolitizování tématu drog 

v rámci voleb v roce 1985 ovlivnily mediální a ve ejnou agendu do té míry, e po et 

drogov  závisl ch poklesl. P esto podot ká, e „(…) mediální pokrytí tématu v ak není 

samospasitelné a to, e média o tématu zpravují, je t  neznamená, e jsou tím hlavním 

hybatelem ve ejné agendy. Ani mediální agenda nebo ve ejná nemohou samy o sob  

vy e it sociální problém drog anebo AIDS“ (Shoemaker, 1989). 

A koliv se b hem osmdesát ch let objevila ada studií v nujících se tehdy zcela 

novému tématu HIV/AIDS (Shaw a Dearing podle Rogerse, 1991), byla to a  

longitudinální studie AIDS in the 1980´s Everetta M. Rogerse, Jamese W. Dearinga                  

a Soonbuma Changa z roku 1991, která znamenala první v znamn  krok v rámci 

anal zy v voje tématu HIV/AIDS v mediálních studiích. Studie sledovala, jak bylo 

téma HIV/AIDS nastolováno v rámci konceptu agenda-setting, a jak dlouho bylo 

schopné se v rámci mediální agendy udr et. Analyzované lánky byly zakódovány do 

t inácti kategorií: d ti s AIDS, ve ejné osoby s AIDS, zprávy o epidemii, zprávy o v d                  

a v zkumu, prevence AIDS, diskriminace, zprávy o pomoci lidem s AIDS, státní 

politiky v i AIDS, lidská práva, etika nakládání lidí s AIDS, lidsky jímavé p íb hy              

o lidech ijících s AIDS, zprávy zalo ené na v zkumech ve ejného mín ní o AIDS               

a kategorie ostatní.  
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V sledky studie ukázaly, e kategorie státní politika v i AIDS a zprávy o v d                       

a v zkumu dohromady ítaly 47 % v ech analyzovan ch lánk . Z této longitudinální 

studie vy lo najevo, e téma HIV/AIDS se v médiích objevovalo v cyklech a sledovalo 

charakteristick  „vzorec r stu a pádu“ (Rogers et al., 1991: 42). Téma HIV/AIDS se 

dokázalo udr et v rámci agendy, bylo v ak neustále nahrazováno nov mi podtématy. 

Jen tak bylo schopné se udr et v rámci agendy (Rogers et al., 1991; Traquina, 2007). 

„Média tak asto zásobují p íjemce nov m zarámovaním star ch témat“ (Rogers et al., 

1991: 4).  

Studie dolo ila, e trvalo ty i roky (po prvním v skytu HIV pozitivních ve Spojen ch 

státech v roce 1981) ne  se média za ala tématu problematiky HIV/AIDS reáln  

v novat. Toto období bylo ozna eno jako první fáze, tzv. „inicia ní éra“ (Rogers et al, 

1991:17). Do té doby bylo toto téma známé pouze v rámci v decké agendy a jejího 

diskurzu. „D vodem pro  média o tématu nepsala, byla nev le a nechu  dvou hlavních 

zdroj , které nastolovaly agendu ve Spojen ch státech, Bílého domu a deníku New 

York Times, se anga ovat“ (Rogers et al.,1991: 40). Rogersova studie mediální agendy 

vyu ila srovnání s takzvan mi „indikátory skute nosti“ k reflexi míry reálného stavu ve 

spole nosti s dal ími daty o spole nosti, jak to nap íklad u inil ve své studii G. R. 

Funkhouser. Za „indikátory skute nosti“ byla pova ována statistická data o nov  

hlá en ch HIV pozitivních a objem pen z jdoucích na v zkum a prevenci o HIV/AIDS 

ze státních zdroj . V rámci triangulace kvantitativních metod tak tato práce 

zanalyzovala po et nov  naka en ch, v deckou agendu, mediální agendu, agendu 

ve ejného mín ní a agendu politickou. „Pokud se podíváme na tuto longitudinální 

anal zu komplexn , zjistíme, e reálné indikátory skute nosti mají jen mal  dopad na 

agendu jako takovou, … nap íklad mediální agenda tématu HIV/AIDS m la jen mal  

dopad na agendu politickou“ (Rogers et al.,1991: 43).  
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B hem deseti let sledování v voje tématu problematiky HIV/AIDS Rogersem a jeho 

kolegy byly pojmenovány ty i etapy v voje tématu HIV/AIDS v médiích a ozna eny 

t i zprávy, které m ly schopnost dosáhnout nejvy ích vrchol  v rámci mediální agendy. 

První fází byla ji  zmín ná „éra inicia ní“, kterou se ozna uje doba od objevení nemoci 

AIDS v roce 1981 a  do zaznamenání prvního vrcholu tématu HIV/AIDS 

v „americk ch léka sk ch titulech v roce 1983“ (Rogers et al, 1991: 17) v souvislosti se 

zp soby p enosu viru HIV. Od tohoto momentu se hovo í o etap  tzv. „v decké éry“ 

(Rogers et al, 1991: 17) neboli druhé fázi mediálního pokrytí tématu HIV/AIDS 

zastoupené p edev ím v odborn ch asopisech. Druh  vrchol byl zaznamenán 

v souvislosti s p iznáním nemoci AIDS a smrtí herce Rocka Hudsona a debatami o tom, 

zda m e t ináctilet  hemofilik Ryan White s AIDS nav t vovat kolu. „Média v té 

dob  psala o tvrtinu ast ji o Whiteovi ne  o herci Hudsonovi“ (Rogers et al, 1991: 

17). „Práv  tyto dv  události byly d le it m mezníkem p i vnímání tématu HIV/AIDS                    

u v t inové spole nosti. Tyto dva p íb hy poskytly emocionáln  zabarven  p íb h, 

kter  by pouhá statistická ísla o nov  hlá en ch HIV pozitivních nemohla nikdy 

zajistit“ (Rogers et al., 1991: 14). Tuto t etí etapu nazval Rogers a jeho kolegové „érou 

humanizace“. Jedná se o etapu, kdy do lo k  polid t ní a personifikaci tématu 

HIV/AIDS. T etí vrchol pak byl zaznamenán v souvislosti s doporu ením ministerstva 

zdravotnictví Spojen ch stát  nechat se testovat na HIV a s podmínkou ady ivotních 

poji oven prokázat, e poji t nci nejsou HIV pozitivní. Toto konkrétní téma vyvolalo 

zv enou pozornost médií v otázce ochrany osobních dat atp., a proto byla tato etapa                 

- v po adí tvrtá - nazvána „politickou érou“ (Rogers et al, 1991: 17). 
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2.2.2. 90. léta 20. století 

V devadesát ch letech se zájem o téma HIV/AIDS v rámci mediálních studií 

objevuje nejen na britsk ch ostrovech, ale také v kontinentální Evrop . V rámci 

Glasgow University Media Group (GUMG) vznikají studie jako nap íklad 

Understanding AIDS Media Message And What People Know about AIDS z roku 1993 

nebo Media Impact on Public Beliefs about AIDS od Jenny Kitzingerové z roku 1998, 

které se v novaly kulturnímu a ideologickému vlivu médií na postoje p íjemc  a otázce, 

do jaké míry p íjemci vyu ívají sv ch vlastních zku eností, které o tématu HIV/AIDS 

mají. Ukázalo se, e „(…) pokud p íjemci mají s tématem vlastní zku enost, doká í 

kriticky elit zprávám dominantn  sd lovan ch v médiích“ (Manning, 2001: 223). Na 

druhou stranu v ak „(…) nem e b t vlastní zku enost pova ována za cosi, co je 

nezávislé na mediálním vlivu, kterému byl p íjemce vystaven ji  d íve“ (Kitzlinger 

podle Manninga, 2001: 223). O schopnostech médií samotn ch sv d í i to, e to byla 

práv  média, která „vynalezla“ p i referování o problematice HIV/AIDS slova jako 

„bezpe n  sex“, „t lní tekutiny“, které následn  vstoupily do ve ejného diskurzu 

(Manning, 2001: 224).  

Dal í studie GUMG Sourcing AIDS News od Davidla Millera z roku 1998 postihla 

úlohu zdroj  p i ovliv ování nastolování agendy tématu HIV/AIDS. „Zdroj sám není 

schopn  nastolit agendu o AIDS, stejn  tak jako p ímo tvarovat ve ejné mín ní                        

o AIDS“ (Mannning, 2001: 224).  

 

2.2.3. Studie po roce 2000 

Nemén  d le itou anal zou, která je p ínosem v rámci mediálního pokrytí tématu 

HIV/AIDS, se stala longitudinální studie Mollyann Brodieové, Elizabeth Hamelové, 

Lee Ann Bradyové, Jennifer Katesové a Drew Altmanové AIDS at 21: Media Coverage 
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of the HIV Epidemic 1981–2002 z roku 2004. Podle této studie dosáhlo téma HIV/AIDS 

hned  ty  vrchol , a to konkrétn  v roce 1987 z d vodu nep íznivého sv tového v voje 

nemoci AIDS; v roce 1991, kdy Magic Johnson oznámil svou HIV pozitivitu; v roce 

1996, kdy p i la na trh nová antiretrovirotika a v roce 2001, kdy WHO ohlásila 

znepokojující nár st po tu p ípad  HIV/AIDS ve sv t  (Brodie et al., 2004).  

Tato práce sledující v voj tématu HIV/AIDS ve Spojen ch státech mimo jiné ukázala, 

e „(…) pokles mediálního pokrytí HIV/AIDS nastal est let p ed reáln m poklesem 

po tu nov  hlá en ch HIV pozitivních“ (Brodie et al., 2004: 2). V porovnání nap íklad 

s pokrytím Sv tového dne boje proti AIDS 1. prosince, které bylo srovnatelné 

s pokrytím jin ch témat v m síci v rámci sledovaného roku, byl p ekvapiv  zvy ující se 

po et zpráv v nujících se celosv tov m konferencím o AIDS od roku 1996 do roku 

2002, kdy byla studie ukon ena. Pokrytí t chto událostí se b hem let zvy ovalo a bylo 

dáno p edev ím „zv en m zájmem televize o pokrytí t chto konferencí“ (Brodie et al., 

2004: 4). Co se t e jednotliv ch témat, kter m se americká média v období 1981-2002 

nejvíce v novala, stala se dominantním tématem prevence (13 % v ech lánk ) a lánky 

o v d  a v zkumu AIDS (11 % lánk ). Na rozdíl od tématu p enosu viru HIV, které 

postupn  v médiích ustupovalo (mediální pokrytí tohoto tématu bylo v letech 1981-                 

-1986 17 %, v letech 2000-2002 u  jen 3 % v ech lánk ), stalo se téma financování 

HIV/AIDS velmi mohutn  zastoupen m tématem (mediální pokrytí tohoto tématu bylo 

v letech 1981-1986 7 %, v letech 2000-2002 narostlo na 18 % ze v ech lánk ) (Brodie 

et al., 2004). „Dohromady 30 % lánk  se v americk ch médiích v novalo tématu 

HIV/AIDS ve sv t  (v období 1981-1986 tvo ilo 41 % v ech lánk , v období 2000-                

-2002 klesl po et lánk  na 32 %), 29 % domácím zprávám (pokles z 32 % na 20 %), 

10 % zpráv se objevilo v lifestylov ch rubrikách a rubrice sport (nár st ze 4 % na 9 %),               

7 % v rubrice ekonomika (znateln  nár st z 4 % na 11 %). V 7 % se objevilo téma 
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HIV/AIDS také na první stran “ (Brodie et al, 2004: 6). Brodieová se se sv mi 

kolegyn mi také v znamn  v novala rozdíl m mezi mediálním pokrytím tématu 

problematiky HIV/AIDS v tisku a v televizi. Anal za prokázala, e mediální pokrytí 

tématu HIV/AIDS ve Spojen ch státech bylo v televizi mnohem více „dramatické                  

a pesimistické ne  zprávy v tisku“ (Brodie et al, 2004: 6). 

Po roce 2000 se téma HIV/AIDS v rámci mediálních studií také signifikantn  objevuje 

na poli komparativních anal z. Nelson Traquina se tématu HIV/AIDS v nuje v rámci 

své studie Theory of Consolidation in the Study of Journalism v roce 2004. Na základ  

anal zy deník  ve Spojen ch státech, Portugalsku, pan lsku a Brazílii (1.10.-                        

-31.12.1993) dochází k záv ru, e zprávy o problematice HIV/AIDS jsou více 

orientované na události dot kající se problematiky HIV/AIDS ne  na téma samotné. 

„Celkem 83 % ze v ech 417 analyzovan ch p ísp vk  byly zprávy orientované na 

události. Sedmnáct procent v ech sledovan ch lánk  se t kalo události Sv tového dne 

boje proti AIDS a dv  t etiny v ech editorial  se v novaly práv  této události“ 

(Traquina, 2004: 109). A koliv epidemiologická situace v Africe je v souvislosti 

s problematikou HIV/AIDS zdaleka nejpal iv j í, zprávy o tématu HIV/AIDS v Africe 

byly zastoupeny margináln  a nikde nedosáhly dvojcifern ch ísel. Traquina na tomto 

míst  dodává, e „klí ovou roli p i referování o tomto tématu hrála geografická 

blízkost“ (Traquina, 2004: 106) zemí, ve kter ch byla anal za provedena. Traquina 

potvrzuje, e zprávy o HIV/AIDS jsou závislé na oficiálních zdrojích, p i em  na „(…) 

50 % v ech zdroj  se podíleli v dci, státní instituce a WHO“ (Traquina, 2004: 111). 

HIV pozitivní osoby a osoby ijící s AIDS byly jako zdroj zastoupeny minimáln , 

pouze v 9 %. V t chto p ípadech se jednalo o lánky s „lidsky jímav mi p íb hy“                  

o zem el ch osobách na AIDS nebo o hospitalizaci HIV pozitivních nebo nemocn ch 

AIDS (22 %), o slavn ch osobách ijících s AIDS nebo HIV pozitivní (17 %),                    
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o soudních p ípadech (17 %), o sebevra dách (11 %) a projevech diskriminace (6 %). 

„Jen ve 26 % lánk  vystupoval HIV pozitivní nebo ijící s AIDS jako zdroj, kter  

poskytl hlub í vhled do toho, jak se mu ve spole nosti ije“ (Traquina, 2004: 111).  

Nelson Traquina se tématu HIV/AIDS v noval i pozd ji a ve své longitudinální 

komparativní studii HIV/AIDS as a News z roku 2007 se zam il na mediální pokrytí 

tématu HIV/AIDS v Angole. Kódovací knihu sestavil z 26 prom nn ch, kterou po pre-

testu eliminoval na 24 prom nn ch, konkrétn  se jednalo o „(…) m síc uve ejn ní, 

ánr, délka zprávy, d le itost, rubrika, zam ení lánku, lokace sv tadílu, základní 

obsah zprávy (podle Rogerse, 1991 - epidemie, v da a medicína), druhotn  obsah 

zprávy, dal í obsah, hlavní aktér (HIV pozitivní, doktor/v dec), druhotn  aktér, dal í 

aktér, orientace zprávy (na událost nebo na problém - téma), zacházení se zprávou 

(omezené na událost, vyty uje problém), autor, doprovodn  obrázek, jeho typ, obraz 

lov ka, obraz prost edí, p vod (rasa), p esná lokace“ (Traquina, 2007: 357). I v této 

studii bylo prokázáno, e zprávy jsou orientované na události, a to ve více ne  90 %                   

a média vyu ívají ve více ne  polovin  p ípad  oficiální zdroje (Traquina, 2007). 

„Témata HIV/AIDS jsou médii zpracovávána jako zprávy orientované na události, co  

podtrhuje i sou asn  trend urnalistiky. Zprávy vypráv jí p íb hy, díky kter m mohou 

p íjemci lépe porozum t sociálním témat m“ (Traquina, 2007: 366).   
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3. ÚVOD DO METODOLOGIE 
 

Pro ú ely anal zy zam ené primárn  na mediální pokrytí tématu HIV/AIDS 

v esk ch denících je za nejvhodn j í metodu pova ována kvantitativní obsahová 

anal za, která je nejpou ívan j í metodou v zkumu mediálních obsah  v bec. Ta se 

definuje jako „(…) kvantitativní v zkumná metoda pro systematick  a intersubjektivn  

ov iteln  popis komunika ních obsah ,  vycházející z v decky podlo eného kladení 

otázek“ (Scherer, 2004: 30). Podstatou kvantitativní obsahové anal zy je definování 

v zkumného problému, stanovení hypotéz, v rámci operacionalizace zvolení daného 

vzorku, o kterém se shroma dují data na základ  konstrukce kategorií. Dále podle 

jednotliv ch prom nn ch lze z d vod  pracovních zjednodu it práci kódováním                      

a následn  dát v sledky do souvislosti s ostatními nashromá d n mi daty a v e 

zhodnotit. „P edm tem zájmu anal zy je tedy zjeven  obsah, jejím cílem pak redukce 

komplexnosti a mnohozna nosti v analyzovan ch textech obsa en ch informací pouze 

na n které, ale vzhledem k po áte ním hypotézám relevantní“ (Reifová, 2004: 21). 

Nespornou v hodou obsahové anal zy je její reliabilita, mo nost na základ  popisu 

validního postupu anal zy a vybrané metody takovou anal zu znovu opakovat. Na 

druhou stranu se v ak jedná o v eobecná: „(…) zobec ujcí data, která vypovídají                   

o kvantu v skytu sledovaného jevu nebo pom ru kvant v skytu sledovan ch jev  ve 

vybraném souboru mediálních produkt . Sledovan  jev zbavuje historického                        

a sociálního kontextu vzniku i recepce“ (Jirák, Köpplová, 2009: 283).  

P es svou proklamovanou objektivitu, systemati nost a m itelnost nará í obsahová 

anal za na vnit ní subjektivitu své metody, p ece jen „(…) v zkumník si volí vzorek, 

kter  zkoumá, rozhoduje o prom nn ch, jejich  v skyt bude sledovat, a od po átku 

po ítá s interpretací v sledk  vzhledem k p edem stanovené hypotéze“ (Jirák, 

Köpplová, 2009: 285). Obsahová anal za „(…) je ve své podstat  reduktivní metodou        
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a má tendenci zastírat komplexnost jev , (…) nem e dostate n  zajistit uchování 

interpretativních kvalit v sledk  jednotliv ch lánk . Záv ry shrnutí tedy mohou 

zjednodu it situaci tím, e uva ují pouze to, co lze klasifikovat a po ítat, a nev ímat si 

poznatk , které jsou skute n  d le ité“ (Hendl, 2008: 362).  Pro pot eby detailn j í 

anal zy tématu HIV/AIDS a hlub ího rozboru je nutné p ejít rovn  k anal ze 

kvalitativní, její  podstatou je „(…) systematické nenumerické organizování dat s cílem 

odhalit témata, pravidelnosti, datové konfigurace, formy, kvality a vztahy“ (Hendl, 

2008: 223). Je t eba jít nad rámec analyzovan ch lánk  samotn ch. Na rozdíl od 

kvantitativní anal zy nelze v pr b hu anal zy získat strukturovaná data, která by 

zjednodu ila a objektivizovala záv re né hodnocení. Klí ové je proto v e ádn  

dokumentovat a zajistit tak transparentnost a relativní kontrolu kvality anal zy. Vybrané 

lánky o HIV/AIDS jsou v p edkládané práci podrobeny textové anal ze se zam ením 

na v znamné aspekty mediální agendy t kající se tématu HIV/AIDS celebrit a HIV 

pozitivních a na diskurzivní formace, které deníky vytvá ely a zd raz ovaly. Na tomto 

míst  je t eba podotknout, e definice diskurzu je pon kud problematická, jeliko : „(…) 

neexistuje zcela dokonal  souhlas, co v echno anal zu diskurzu tvo í.“ (Hendl, 2008: 

267). Diskurz jako takov , lze nahlí et jako text obohacen  o pravidla produkce                      

i percepce, nebo í eji jako cel  soubor komunika ních pravidel v ech text . Vzhledem 

k t mto rozli n m pohled m na diskurz existuje více p ístup  k anal ze diskurzu. 

Anal zy tak mohou b t inspirované „(…) lingvistikou - anal zou jazyka v textu, 

sociolingvistikou, dále m e jít o konverza ní nebo sémiotickou anal zu, kritickou 

lingvistiku a sociální sémantiku, van Dijk v sociáln -kognitivní model nebo kulturáln -

- ánrovou anal zu“ (Fairclough, 1995: 20). Díky vliv m sociologie a lingvistiky se 

p ístup ke studiu diskurzu vyvinul v kritickou anal zu diskurzu, která je zalo ena na 

tezi, e zpravodajské texty v sob  zrcadlí rozlo ení sociálních vztah  a moci uvnit  
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spole nosti. Vyu ívání preferovan ch zdroj  a konstrukce zpráv je spojena s názory 

t ch nejsiln j ích sociálních vrstev (Richardson, 2007). „Moc se nerealizuje otev en . 

Projevuje se tím, e se p ijímají a internalizují pouze ur ité verze pravdy, jiné 

interpretace se marginalizují a potla ují“ (Hendl, 2008: 267). S ohledem na rozsah práce 

je proto provedena p ípadová studie v podob  anal zy textu s ohledem na diskurzivní 

formace, které v analyzovan ch textech budou nalezeny.  

3.1. HYPOTÉZY 
 

V práci jsou stanoveny t i základní hypotézy. P ínosem této práce tak bude 

anal za v voje tématu HIV/AIDS v esk ch denících za posledních trnáct let. 

1. hypotéza – Mediální zájem o problematiku HIV/AIDS byl v devadesát ch letech                  

20. století p ímo úm rn  nár stu nov  naka en ch. 

Jedná se o jednoduchou hypotézu o nastolování témat, která p edpokládá, e není 

prokazatelná souvislost mezi „indikátory skute nosti“ po ty p ípad  nov  hlá en ch  

HIV pozitivních a mediální agendou. 

2. hypotéza - Schopnost tématu HIV/AIDS ovlivnit agendu a dostat se do médií je dána 

událostmi souvisejícími s tímto tématem, nikoliv problémem - tématem jako takov m. 

Jednotlivé lánky a zprávy o HIV/AIDS jsou lí eny jako p íb hy, orientované na 

události a nikoliv na samotn  problém stoupajícího po tu nov  hlá en ch HIV 

pozitivních. Události jsou v p ípad  referování o problematice HIV/AIDS rámovány 

médii epizodicky spí e ne  tematicky. 

3. hypotéza – Média p ipisují nemoci AIDS r zná negativní ozna ení. P i referování               

o ve ejn  znám ch osobách (celebritách), které se nakazily virem HIV a ostatních 

osobách HIV pozitivních, dochází k zd raz ování odli n ch atribut .  
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V rámci textuální anal zy je sledováno v p ípadové studii téma HIV/AIDS v souvislosti 

s celebritami a HIV pozitivními osobami s d razem na vzájemné kvalitativní vztahy 

mezi sebou.  

3.2. POPIS POU ITÉ METODY 
 

Metodologie práce se opírá o ji  zmín nou longitudinální kvantitativní studii 

AIDS in the 1980´s Everetta M. Rogerse, Jamese W. Dearinga a Soonbuma Changa                 

a komparativní kvantitativní studii Nelsona Traquiny HIV/AIDS as a News. 

Je pou ita shodná datová triangulace a analyzovány vztahy mezi daty získan mi na 

základ  kvantitativní obsahové anal zy lánk  o HIV/AIDS a tzv. „indikátor  

skute nosti“ (Rogers, et al, 1991: 4) v podob  po tu nov  naka en ch HIV/AIDS v R 

a v daj  MZ R na problematiku HIV/AIDS. Cílem je dosáhnout jisté reflexe míry 

„reálného“ stavu problematiky HIV/AIDS ve spole nosti. V rámci triangulace 

kvantitativních metod, která je dána tím, e bu  „(…) r zn mi metodami zkoumá 

stejn  sociální jev anebo, e r zn mi metodami zkoumá r zné aspekty jevu nebo 

dokonce r zné jevy v daném p ípadu“ (Hendl, 2008: 147), je tak analyzován po et HIV 

pozitivních osob, mediální agenda a úrove  státních v daj . Je t eba v ak p ipustit, e 

slabinou takové komparace s „indikátory skute nosti“ z stává skute nost, e se jedná 

spí e o „(…) konstrukci o omezené v pov dní hodnot “ (Trampota, 2006: 114), co  je 

na druhou stranu pro sociální v dy obecn  p ízna né. Tato práce vyu ívá vedle 

v sledk  kvantitativní obsahové anal zy (mediální agenda) rovn  statistická data 

Státního zdravotního ústavu (po et nov  zji t n ch p ípad  HIV pozitivních) 

s porovnáním finan ního objemu dotace MZ R, které jsou ur eny na prevenci (v daje 

na problematiku HIV/AIDS). Na prevenci se v rámci st edn dobého plánu R na e ení 

problematiky HIV/AIDS vedle MZ R podílejí i dal í státní organizace v rezortu 

kolství, sociálních v cí, kultury, spravedlnosti, zahrani ních v cí, vnitra, obrany            
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a nevládní organizace. S ohledem na rozsah a zam ení magisterské práce v ak tyto 

subjekty, které se jednotliv mi projekty zam ují na specifické skupiny, nejsou do 

anal zy zahrnuty.  

Vedle toho v ak tato práce kombinuje metody je t  v následujícím sm ru. Na první dv  

hypotézy lze odpov d t na základ  v sledk  kvantitativní anal zy, na hypotézu t etí 

v ak na základ  anal zy kvalitativní. Tato kombinovaná metoda se ozna uje jako „(…) 

sekven ní triangulace, která znamená, e v sledky aplikace jedné z metod usm r ují 

aplikace následné druhé metody“ (Hendl, 1999: 147). 

3.3. SESTAVENÍ KÓDOVACÍ KNIHY 
 

V magisterské práci je sledováno mediální pokrytí tématu HIV/AIDS v denících 

MF Dnes, Blesk a Hospodá ské noviny v letech 1996, 1998, 2000, 2004 a 2009. 

Sledované roky byly analyzovány prost ednictvím databáze spole nosti Anopress. 

Relevantní mediální obsahy byly vybrány pomocí full-textového hledání 

prost ednictvím lexikálního filtru ve tvaru: HIV, AIDS, HIV AND AIDS, HIV OR AIDS. 

V et t chto klí ov ch slov je dán p edev ím faktem, e slovo HIV nebo AIDS 

nenab vá jin ch tvar  a dal í synonyma nejsou b ná a lze p edpokládat, e jejich 

osamocen  v skyt (bez sou asné p ítomnosti alespo  jednoho z klí ov ch slov) je 

v mediálních obsazích minimální. V úvahu je t  p ichází úplné zn ní zavedené zkratky 

AIDS - Syndrom získané imunodeficience nebo Kaposiho syndrom, kter  s AIDS úzce 

souvisí, av ak pokud se lánek v nuje této problematice, uvádí se pro stru nost vedle 

úplného zn ní zpravidla rovn  zkratka AIDS. 

Za kódovací jednotku se pova uje redak ní p ísp vek jako graficky a tematicky ucelen  

text, ozna en  nadpisem. Jednotka anal zy je tedy „(…) úsek mediálních obsah , na 

kterém zkoumáme zvolené prom nné a jejich kategorie“ (Trampota, Vojt chovská; 

2010: 105).  
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 V anal ze není brán ohled na p ílohy jednotliv ch deník . Konkrétn  se jednalo                      

o vy azení supplement  deníku Blesk: Blesk magazín, Blesk pro eny, Blesk Hobby, 

Blesk Zdraví, Blesk K í ovky, Blesk TV, Reality a bydlení a speciál  deníku Blesk: 

Auto-moto, Cestování, Zdraví, Bydlení, Vzd lávání, Kariéra a ned lního vydání deníku: 

Ned lní Blesk. U MF Dnes do lo k vy azení lánk , které se vyskytovaly v p ílohách: 

Magazín Dnes + TV, Ona Dnes, Magazín Víkend Dnes, v p ípad  Hospodá sk ch novin 

nebyly do anal zy za azeny lánky nacházející se v p ílohách: Víkend, IN Magazín, 

Boutique a magazín Pro  ne?!. Pokud databáze Anopress vyhledla ur it  lánek 

n kolikrát (stejn  lánek nap íklad vy el také v ostatních reginonálních mutacích), byl 

lánek zapo ítán do anal zy byl pouze jednou. 

S ohledem na zacílení a rozsah práce je z celkového po tu vyhledan ch lánk  (celkem 

1728) p istoupeno k redukci analyzovan ch dat (Graf .4).  

Graf . 4: Po et sledovan ch lánk  (N = 1728) 

 

Podle kódovací knihy je celkov  po et analyzovaného vzorku stanoven na 500 lánk  

(Graf .5), vypo teny byly pom ry v jednotliv ch m sících sledovan ch let tak, aby 
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kone n , redukovan  po et lánk  pom rn  kopíroval absolutní po et lánk . V rámci 

pravd podobnostního stratifikovaného v b ru byl zji t n pom r lánk  v daném m síci 

analyzovaného roku tak, aby pom r z stal stejn  i po redukci lank .  

Graf . 5: Po et sledovan ch lánk  po redukci (N = 500) 

 

Prom nné, které jsou u jednotliv ch redak ních p ísp vk  analyzovány, byly stanoveny 

na základ  p edv zkumu.  

Pod 1. prom nnou se skr vají kategorie sledovan ch deník  MF Dnes, Blesk                        

a Hospodá ské noviny, 2. prom nná sleduje datum uve ejn ní lánku, 3. prom nná íslo 

stránky, 4. prom nná rozsah dan  do 1000 znak  v . mezer, resp. do 3000 znak  a del í 

ne  3001 znak  v . mezer.  Dal í 5. prom nná definuje dominanci tématu HIV/AIDS 

v lánku, kde je hlavním tématem, tématem zna ného rozsahu nebo tématem 

dopl kov m. Klí ová data poskytly prom nné . 6 a . 7 (hlavní a vedlej í téma obsahu 

p ísp vku), které se opírají o longitudiální studii Rogerse (Rogers et al.,1991: 19) a jeho 

13 kategorií (1. d ti s AIDS - zprávy o d tech ijících s AIDS;  2. ve ejné osoby s AIDS 

- zprávy obsahující osobní informace o lidech ijících s AIDS; 3. zprávy o epidemii -        
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- zprávy se statistick mi daty o po tu nov  naka en ch; 4. zprávy o v d  a v zkumu -          

- zprávy o nov ch v deck ch pokrocích na poli v zkumu; 5. prevence AIDS - zprávy 

informujících o zásadách prevence a popularizující prevenci; 6. diskriminace -               

- zprávy o patném zacházení s lidmi íjících s AIDS, 7. zprávy o pomoci lidem s AIDS 

- zprávy o innosti nevládních organizací a jedinc  pomáhajícím lidem ijícím s AIDS; 

8. státní politika v i AIDS - zprávy o preventivních kampaních, rozpo tu ur eném na 

boj proti AIDS ( azena i politika Evropské unie – pozn. autorky); 9. lidská práva -                    

- zásahy do osobních práv lov ka; 10. etika - zprávy o nezodpov dném chování lidí 

s AIDS, naka ená krev jako zbra , atp.; 11. lidsky jímavé p íb hy o lidech ijící s AIDS 

- p íb hy o lidech ijících s AIDS; 12. zprávy zalo ené na v zkumech ve ejného mín ní 

o AIDS a 13. kategorie ostatní - „zde nále í témata, která nejdou za adit do p edchozích 

12 kategorií“ (Rogers et al, 1991:18), tak i témata, která se nedala za adit ani do deseti 

nov  autorkou vytvo en ch kategorií (a koliv byl toti  lánek vyhlédán prost ednictvím 

klí ov ch slov HIV/AIDS, docházelo k tomu, e byl nalezen takov  lánek, kter  

v zásad  o problematice HIV/AIDS nepojednával nijak v znamn  i relevantn , a proto 

nebylo mo né ho za adit do jednotliv ch kategorií).  

Na základ  zji t ní z p edv zkumu bylo dále p istoupeno k operacionalizaci a dopln ní 

n kter ch kategorií, které v rámci anal zy p ísp vk  v esk ch médiích byly relevantní. 

Jednalo se o kategorii . 14 zprávy o celebritách („vyu ívání obecn  znám ch osob“ 

(Jirák, Köpplová; 2010: 96), zprávy o znám ch osobnostech v souvislosti s AIDS). Pod 

. 15 byla na základ  p edv zkumu utvo ena kategorie - zprávy o AIDS v souvislosti 

s drogami. Z p edv zkumu také vyplynulo najevo, e mnoho lánk  se v nuje zprávám, 

kdy hrozba HIV/AIDS je pou ita jako v hru ka p i kriminálních zlo inech, 16. 

kategorie je proto nazvána kategorií zpráv o AIDS v souvislosti s kriminalitou. 17. 

kategorie p íslu í zprávám v nujících se problematice HIV/AIDS na africkém 
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kontinentu. Kategorie . 18 je v nována zprávám o Sv tovém dni boje proti AIDS. Do 

kategorie . 19 jsou za azeny takové lánky, ve kter ch je téma HIV/AIDS p ítomno ve 

smyslu v tu r zn ch nemocí, ani  by toto téma bylo detailn ji popsáno. Kategorie               

. 20 postihuje po ádané konference o AIDS a rovn  vydané tiskové zprávy na p d  

WHO nebo OSN. lánky, kde se práv  vydané statistiky staly p edm tem zpráv 

postihuje kategorie . 21. Kategorie . 22 popisuje zprávy o HIV/AIDS p ená ené 

zví aty. Kategorie . 23 sleduje lánky o prostituci a kategorie . 24 lánky                        

o nebezpe ném sexuálním chování.  

Prom nná . 8 se zam uje na vyu ívání zdroj  (redak ních, tiskov ch agentur: TK, 

AP, Reuters, AFP a ostatních).  

Prom nná . 9 o orientaci zprávy je podlo ena Traquiniovou studií, kde je definován 

rozdíl mezi událostí a tématem. „Událost je dána odkazem ke specifické události, 

p ísp vek je pojímán jako p íb h, zatímco orientace na téma problematiky HIV/AIDS je 

dáno absencí p íb hu a p ítomností statistik a prognóz o HIV/AIDS“ (Traquina, 2004: 

104; 2007: 366). Ve své podstat  orientace zprávy odpovídá rámcování, známému 

druhému stupni nastolování agendy, kdy jsou zprávy prezentovány epizodicky nebo 

tématicky. „Epizodické zarámování je zalo eno na u ívání konkrétních p íklad . 

Tématické zarámování vkládá témata do ir ího nebo abstraktn j ího kontextu“ 

(Perseová podle Trampoty, 2006: 123).  

Prom nná íslo 10 rozd luje zprávy na domácí a zahrani ní. Kódovací kniha je sou ástí 

P íloh na stran  87.  

Po kvantitativní obsahové anal ze následuje hlub í anal za textu u vybran ch lánk , 

kde je téma HIV/AIDS, celebrit a HIV pozitivních osob signifikantn  zarámováno. Jak 

ji  bylo e eno, t etí hypotéza p edpokládá, e média p ipisují nemoci AIDS r zná 

negativní ozna ení. P i referování o HIV pozitivních ve ejn  znám ch osobách 
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(celebritách) a osobách HIV pozitivních dochází k zd raz ování odli n ch atribut . 

V p ípadové studii jsou proto do anal zy zahrnuty v echny lánky, které se v znamn  

v nují tématu celebrit a HIV pozitivních v esk ch denících. Z pohledu textuální 

anal zy budou v souvislosti s HIV pozitivními celebritami a ostatními HIV pozitivními 

osobami zodpov zeny  následující otázky:  

Jak frekventované je v analyzovan ch textech u ívání r zn ch p irovnání p i referování 

o tématu HIV/AIDS? Jaká p ídavná jména média s nemocí AIDS asociují? Jaké atributy 

jsou v souvislosti s HIV pozitivními osobami v láncích deník  zd raz ovány?                       

A naopak jaké atributy jsou v souvislosti s HIV pozitivními osobami, které jsou ve ejn  

znám mi osobami, v láncích deník  zd raz ovány? Existují mezi atributy 

signifikantní diference? Jak média p istupují p i referování o problematice HIV/AIDS 

k osobám s homosexuální orientací? S jakou dal í skupinou je téma HIV/AIDS 

spojováno? 
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4. V SLEDKY ANAL ZY 
 

Po sb ru dat je t eba p ejít k tomu nejzajímav j ímu, tedy k samotné anal ze                        

a interpretaci dat. V magisterské práci je sledováno mediální pokrytí tématu HIV/AIDS                       

v denících MF Dnes, Blesk a Hospodá ské noviny v letech 1996, 1998, 2000, 2004                  

a 2009. V této kapitole jsou nejprve p edstaveny základní v stupy anal zy a poté                        

interpretována data získaná na základ  obsahové anal zy a p ípadové studie - anal zy 

textu vybran ch lánk , které pomohou zhodnotit hypotézy, které byly d íve stanoveny. 

 

4.1. OBSAHOVÁ ANAL ZA P ÍSP VK   

Jak ji  bylo e eno, b hem procesu sb ru dat v denících (MF Dnes, Blesk                      

a Hospodá ské noviny) v letech 1996, 1998, 2000, 2004 a 2009 bylo vyhledáno na 1728 

lánk , ve kter ch se objevilo klí ové slovo a téma HIV/AIDS (Graf . 6).  

Graf . 6: Celkov  po et lánk  o HIV/AIDS (N = 1728) 
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Nejvy í etnost lánk  v novan ch tématu HIV/AIDS byla zaznamenána                  

v roce 1996 (398x), velmi t sn  byl v ak tématu v nován prostor v roce 2000 (396x)                 

a 2004 (395x). Rok 2009 se umístil na pomyslnou tvrtou p í ku, v tomto roce bylo 

uve ejn no dohromady 294 p ísp vk . V roce 1998 bylo uve ejn no v bec nejmén  

lánk , a to 245. Na základ  této anal zy proto není mo né pronést, e v porovnání 

druhé poloviny devadesát ch let a období po roce 2000, by se média tématu HIV/AIDS 

v novala v devadesát ch letech ast ji. Pom r lánk  v druhé polovin  devadesát ch 

let, v roce 2000 a dal ích letech tvo í pom r 643:396:689. Po roce 2000 je tak téma 

HIV/AIDS zastoupeno s vy í frekvencí.  

Podívejme se ale na zájem médií o problematiku HIV/AIDS detailn ji. Kter  deník se 

problematice HIV/AIDS v noval nejvíce? MF Dnes se nej ast ji v novala tématu 

HIV/AIDS v roce 1996 (214x) a v roce 2004 (208x), nejmén  pak v roce 1998 (137x). 

Hospodá ské noviny se tématu v novaly nejvíce v roce 2000 (136x), nejmén  pak                   

v roce 1998 (35x). Blesk se v bec nejvíce v noval tématu HIV/AIDS v roce 1996 

(136x), nejmén  pak v roce 2009 (67x). Rok 1996 je tedy jak pro MF Dnes tak deník 

Blesk obdobím, kdy byla tématu HIV/AIDS v nována v bec nejvy í pozornost (217 

lánk  v MF Dnes, 136 v deníku Blesk). Naopak nejni í pozornost byla tématu 

HIV/AIDS v nována v roce 1998 (MF Dnes uve ejnila 137 lánk  o problematice 

HIV/AIDS a Hospodá ské noviny 35 lánk ). 

Souhrnn  lze íci, e se tématu HIV/AIDS nej ast ji v noval deník MF Dnes (889 

uve ejn n ch lánk ), co  je o tém  dvakrát více ne  deník Blesk (465 lánk ). 

Hospodá ské noviny se pak v novaly tématu HIV/AIDS v analyzovan ch letech 

nejmén  (374 lánk ), co  je v razn  mén  ne  nap íklad MF Dnes (Graf . 7).  
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Graf . 7: Celkov  po et lánk  o problematice HIV/AIDS b hem let (N = 1728) 

 

S ohledem na zacílení a rozsah práce bylo z celkového po tu 1728 vyhledan ch lánk  

(viz Graf . 4) p istoupeno k redukci analyzovan ch dat na 500 lánk  zp sobem, kter  

byl popsán v kapitole 3.3. (Graf . 5). Následující grafy tak dále po ítají se vzorkem 500 

lánk . Po redukci lánk  bylo dosa eno tohoto pom rného po tu lánk , které jsou 

dále pom rn  rozd leny podle let v grafu . 8.  

Nyní je ji  znám konkrétní redukovan  po et lánk  s tématem problematiky 

HIV/AIDS, a proto m eme p istoupit k ov ení první hypotézy, která je postavená na 

p edpokladu, e mediální zájem o problematiku HIV/AIDS byl v devadesát ch letech 

20. století p ímo úm rn  ro nímu nár stu nov  hlá en ch HIV pozitivních. Zárove  je 

nutné konfrontovat po et lánk  o problematice HIV/AIDS s po tem nov  hla en ch 

HIV pozitivních osob a promítnout do této konfrontace rovn  objem finan ních dotací 

MZ R na problematiku HIV/AIDS. 
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Graf . 8: Po et nov  hlá en ch/redukovan  po et lánk  (N = 500)/v daje MZ R  

 

V sledky grafu . 8 ukazují, e a  do roku 2004 byla míra mediálního zájmu                        

o problematiku HIV/AIDS p ímo úm rná meziro nímu nár stu po tu nov  hlá en ch 

HIV pozitivních. V roce 1998 do lo k meziro nímu poklesu po tu nov  hlá en ch HIV 

pozitivních a zárov  také k poklesu zájmu médií o tuto problematiku. Naopak v roce 

2000 a 2004 za aly meziro ní statistiky nov  hlá en ch HIV pozitivních op t nar stat                  

a úm rn  nar stal i mediální zájem o téma HIV/AIDS.  

Zcela opa n  tomu v ak bylo v roce 2009, kdy R registrovala v bec nejvy í po et 

nov  hlá en ch HIV pozitivních od roku 1985, zájem médií o tuto problematiku v ak 

klesl. Tehdy se objem mediálního pokrytí a objem lánk  o tématu HIV/AIDS blí il 

po tu lánk  v roce 1998, kdy v ak R registrovala v bec nejni í meziro ní po et 

nov  hlá en ch HIV pozitivních od roku 1994. Po et nov  hlá en ch HIV pozitivních 

v ak v roce 2009 byl v porovnání s rokem 1996 trojnásobn . 

V devadesát ch letech kopírovala mediální agenda v voj po tu nov  

hlá en ch HIV pozitivních. V roce 1996 byl zaznamenán nár st nov  hlá en ch 
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HIV pozitivních (50 nov  hlá en ch HIV pozitivních osob, meziro ní nár st o 20 

%) a mediální pokrytí tématu HIV/AIDS dosáhlo svého maxima (116, respektive 

398 lánk ). V roce 1998 byl zaznamenán meziro ní pokles nov  hlá en ch HIV 

pozitivních (31 nov  hlá en ch HIV pozitivních osob, meziro ní pokles o 50 %)              

a klesl i po et lánk  o tématu HIV/AIDS (71, resp. 245 lánk ). Dokonce i v roce 

2000 a 2004 byl nár st nov  hlá en ch HIV pozitivních osob p ímo úm rn  zájmu 

médií o problematiku HIV/AIDS. K opaku do lo v roce 2009. Pokud bychom hypotézu 

aplikovali i na dobu po roce 2000, museli bychom hypotézu vyvrátit, mediální agenda 

zde nekopírovala aktuální po et nov  hlá en ch HIV pozitivních. Za celé sledované 

období navíc nereflektoval v i v daj  MZ R ur enou na problematiku HIV/AIDS 

aktuální stav a nár st nov  hlá en ch HIV pozitivních. 

Ne  p ejdeme k ov ení druhé hypotézy, je vhodné se v novat n kolika 

signifikantním v sledk m, které z anal zy dále vypl vají. Se íst po et lánk  a vyjád it 

se k první hypotéze o mediálním pokrytí tématu HIV/AIDS p ece jen nesta í. Je jist  

pozitivní, e média a  do roku 2009 sledovala v voj problematiky HIV/AIDS, av ak je 

t eba také sledovat, na jaké téma se lánek v souvislosti s HIV/AIDS zam oval,                    

v jakém rozsahu bylo téma HIV/AIDS v lán ích zastoupeno. 

Pokud se zam íme na anal zu tématu HIV/AIDS v ase a budeme sledovat prostor, 

kter  mu média v novala, zjistíme, e více ne  polovina lánk  byla st edního rozsahu 

(od 1001 – 3000 znak  v . mezer) a stejné procento 22 % ítaly krátké lánky (do 1000 

znak  v . mezer) a lánky velkého rozsahu (od 3001 znak  v e). Je t eba tuto relativn  

optimistickou statistiku podrobit dal í anal ze, aby získala na relevanci a zjistit, do jaké 

míry bylo téma HIV/AIDS v láncích st edního dosahu dominantní. Jak ukazuje graf             

. 9, p ísp vk m st edního rozsahu dominovaly lánky, kde bylo téma HIV/AIDS 

zastoupeno jako dopl kové téma. 
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Graf . 9: Rozsah analyzovan ch lánk  (N = 500) 

 

P esn  o jednu polovinu mén  bylo lánk , kde problematika HIV/AIDS byla 

zastoupena jako hlavní téma. V nadpolovi ní v t in  p ípad  v ak bylo téma HIV/AIDS 

zastoupeno pouze dopl kov , a to i u lánk  velkého rozsahu (od 3001 znak  v . 

mezer). Tam, kde se jednalo o krátké lánky (do 1000 znak  v . mezer), bylo téma 

HIV/AIDS dominantní a hlavní (Graf .10). 

Graf . 10: Vztah rozsahu a dominujícího tématu (N = 500) 
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Podívejme se na rozsah lánk  s tématem HIV/AIDS je t  z pohledu rozd lení deník . 

Deníky (Hospodá ské noviny spole n  s MF Dnes a Bleskem) referovaly o tématu 

HIV/AIDS v polovin  p ípad  v láncích st edního rozsahu (do 3001 znak  v . mezer). 

Dal í rozsahy byly zastoupeny rovnom rn . Vyjímkou byl Blesk, kde 40 % lánk  byly 

krátké zprávy do 1000 znak , co  je vzhledem k zam ení tohoto deníku pochopitelné 

(Graf . 11). 

Graf . 11: lánky podle rozsahu v jednotliv ch denících (N = 500) 

 

Rozsah je jedna v c, p ítomnost tématu HIV/AIDS v láncích a dominance tématu v c 

druhá. Obecn  e eno, p eva ovaly lánky s tématem HIV/AIDS spí e okrajov m                  

a dopl kov m (více ne  polovina u MF Dnes, Hospodá sk ch novin, tém  polovina               

u Blesku). Téma problematiky HIV/AIDS získalo zna n  rozsah v láncích MF Dnes 

(cca 35 %), dále v Hospodá sk ch novinách (cca 30 %) a v Blesku (20 %). Téma 

HIV/AIDS jako hlavní téma lánk  pr m rn  dosahovalo kolem 20 % u v ech 

sledovan ch deník . 

P i pohledu v pr b hu let zjistíme, e téma HIV/AIDS se stává stále více dopl kov m 

tématem, a koliv nap íklad v roce 2009 téma HIV/AIDS p es d ív j í stabilní pokles 

lehce jako hlavní téma posílilo. Vzhledem k v znamnému nár stu HIV pozitivních osob 
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v R se dal tento trend v roce 2009 do zna né míry p edpokládat (Graf . 12).  

Graf . 12: Celkové hodnocení podle dominance tématu (N = 500) 

 

Bez zajímavosti nez stává ani graf . 13, respektive . 14 sledující lánky                        

v jednotliv ch letech, ve kter ch bylo téma HIV/AIDS hlavním tématem. V roce 1996 

to byla tém  polovina v ech lánk  (42 %). V roce 1998 bylo lánk  s hlavním 

tématem o HIV/AIDS (43,7 %), tedy více ne  v roce 1996 (v tomto roce navíc  

Graf . 13: Podíl dominance tématu v jednotliv ch letech (N = 500) 
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meziro ní po et nov  hlá en ch HIV pozitivních klesl). V následujících letech se u  

pak problematika HIV/AIDS nestala tak asto v láncích hlavním tématem. V roce 2009 

v ak nastal obrat zp soben  zv en m nár stem nov  hlá en ch HIV pozitivních osob 

a téma HIV/AIDS v porovnání s rokem 2004, kdy po et lánk  s hlavním tématem 

poklesl, zaznamenalo mírn  nár st (z 19 % v roce 2004 na 22,4 % lánk  s hlavním 

tématem HIV/AIDS v roce 2009).  

Graf . 14: Podíl hlavního tématu v ase (N = 500) 

 

Deník Blesk byl v bec nej ast j ím periodikem, kde se problematika HIV/AIDS 

objevila v láncích jako hlavní téma (37,3 %), následovala MF Dnes (29,6 %)                        

a Hospodá ské noviny (25 %) (Graf . 15). 

lánk m s hlavním tématem se v noval deník Blesk nej ast ji v roce 1998 a 2009. 

V roce 1998 asto informoval o preventivních akcích a rovn  o problematice drog                   

a drogov  závisl ch, u kter ch je riziko infekce HIV/AIDS prost ednictvím infikované 

jehly. V roce 2009 p iná el Blesk zprávy o skandálu HIV pozitivní n mecké zp va ky, 

která byla souzena za í ení pohlavní choroby.  

Hospodá ské noviny se jako hlavnímu tématu nejvíce v novaly v roce 2000, kterému 
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Graf . 15: Hlavní téma podle deníku (N = 500) 

 

dominovala sv tová konference OSN v New Yorku a sv tová konference o AIDS                 

v Durbanu. MF Dnes se v novala tématu HIV/AIDS jako hlavnímu nejvíce v roce 1996 

a 2000. V roce 1996 byla zv ená pozornost deníku MF Dnes v nována návratu HIV 

pozitivního basketbalisty Magica Johnsona do NBA a v roce 2000 se MF Dnes 

v znamn  v novala tématu AIDS v Africe, co  bylo zp sobeno zejména dv ma 

konan mi - v e uveden mi - konferencemi OSN (Graf . 16). 

Graf . 16: Podíl hl. témat v letech (N = 500) 
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Velmi zajímav m v stupem anal zy jsou data, která konkrétn  pojmenovávají hlavní 

témata lánk  HIV/AIDS (Graf . 17). Nejzastoupen j ím tématem v médiích se                     

v souvislosti s HIV/AIDS staly celebrity (16 % v ech lánk ). V znamného zastoupení 

dosáhly také lánky na téma v dy a v zkumu HIV/AIDS (9,4 %). Následovalo téma 

HIV/AIDS v souvislosti s africk m kontinentem (8,8 %). Téma HIV/AIDS se také 

velmi asto objevilo v souvislosti s drogovou problematikou (8,4 %) a tématem 

prevence (6 %). Téma HIV/AIDS bylo rovn  v znamn  zastoupeno v p ípadech, ve 

kter ch byly uve ejn ny statistiky nov  hlá en ch HIV pozitivních osob (5,8 %), a  u  

vydané SZÚ nebo WHO i EU. Velmi asto se téma HIV/AIDS objevilo v souvislosti 

s epidemií (5,4 %). Není p ekvapení, e podstatné procento (4,6 %) tvo ily lánky s tzv. 

“lidsky jímav mi p íb hy”. Na okraj je nutno uvést, e 10,4 % v ech lánk  naplnilo 

kategorii ostatní, kam byla za azena témata lánk , která nebylo mo né za adit do 

Rogersov ch (Rogers et al, 1991: 18) ani deseti autorkou nov  vytvo en ch kategorií. 

Graf . 17: Zastoupení hl. témat v procentech (N = 500)    

 



 46 

Celkem 10,4 % lánk  vyhledan ch databází Anopress v zásad  nepojednávalo 

relevantn  o problematice HIV/AIDS v té mí e, aby bylo mo né provést za azení do 

jednotliv ch kategorií. Tato kategorie je spole n  s dal ími tématy ( lánky o 1. prosinci 

(1,6 %), prostituci (1,4 %), pomoci lidem s AIDS (1,2 %), lidsk ch právech (1,2 %), 

etice (1,2 %), diskriminaci a právu (1 %), nebezpe ném sexuálním chování (0,8 %), 

d tech s AIDS (0,6 %), v zkumech ve ejného mín ní (0,6 %) a p enosech viru zví aty 

(0,4 %)) slou ena v grafu . 19 pro v t í p ehlednost pod názvem Ostatní a Dal í 

témata. 

Po pojmenování hlavních témat je na míst  se v novat otázce, s jak m dal ím 

(vedlej ím) tématem je hlavní téma o HIV/AIDS v láncích spojováno? S ohledem na 

rozsah bylo vybráno p t nej ast j ích hlavních témat v láncích (Graf . 18).                            

Graf . 18: Vztah hlavního a vedlej ího tématu (N = 500) 

 

V souvislosti s tématem HIV/AIDS a ve ejn  znám ch osob - celebrit bylo zji t no 

vedlej í zam ení  lánk  v podob  pomoci celebrit lidem s HIV/AIDS (40 %) anebo 

skute nosti i podez ení, e tyto ve ejn  známé osoby jsou HIV pozitivní (39 %).  
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V p ípad  lánk  o v d  a v zkumu byla vedlej ím tématem lánk  nej ast ji epidemie 

o HIV/AIDS (20 %) nebo lánek obsahoval téma HIV/AIDS spí e v rámci v tu dal ích 

nemocí (20 %).  

Nejdominantn j í téma je mo né nalézt v p ípad  lánk  v nujících se africkému 

kontinentu, v polovin  p ípad  se jednalo o zprávu v souvislosti s epidemií (50 %). 

lánky poskytly rovn  zajímavá data ohledn  tématu HIV/AIDS a problematiky drog, 

ve 22 % lánk  se problematika HIV/AIDS a drog objevila v souvislosti s v tem 

dal ích onemocn ní a p i jmenování statistik o t chto problematikách. Problematika 

drog a HIV/AIDS se v 14 % objevila v láncích, kde se vedlej í téma v novalo postupu 

státu v této oblasti. V 11 % analyzovan ch p ísp vk  se jednalo o lánky, které se 

v novaly drogov  závisl m, u nich  byla zji t na HIV pozitivita nebo ji  propukl 

AIDS.  

Graf . 19: Hlavní téma v láncích jednotliv ch deník  (N = 500) 

 

Posledním tématem, kterému je zde v nována pozornost, jsou lánky, které se 

zam ovaly na prevenci. Nejvíce se toto téma v souvislosti s problematikou HIV/AIDS 
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v novalo v 18 % problematice drog, respektive preventivním aktivitám, které se 

nejb n ji v nují ob ma t mto témat m zárove .  

Která hlavní témata pat ila z pohledu deník  k nejfrekventovan j ím? Hospodá ské 

noviny se nej ast ji v novaly tématu Afriky (22 %) a novinek z oblasti v dy a v zkumu 

(22 %). Dále 18 % lánk  v Hospodá sk ch novinách tvo ilo téma epidemie a také 

tématu HIV/AIDS v souvislosti s celebritami (18 %).  

V deníku Blesk bylo nej ast j ím tématem lánk  v souvislosti s HIV/AIDS téma 

celebrit (40 %). Celkem 15 % lánk  se v novalo novinkám na poli v dy a v zkumu 

HIV/AIDS. Na v znamné pozici (12 % lánk ) se v p ípad  Blesku umístily lidsky 

jímavé p íb hy a lánky o prevenci (12 %), respektive zmi ující preventivní akce.  

Jednotliv mi tématy nejrovnom rn ji zastoupen m deníkem se stala MF Dnes. Nejvíce 

lánk  (20 %) se v novalo tématu HIV/AIDS v souvislosti s celebritami, 19 % 

v souvislosti s problematikou drog, 15 % v souvislosti s problematikou afrického 

kontinentu, 10 % lánk  se v novalo v d  a v zkumu a stejné procento tématu 

HIV/AIDS v rámci konstatování o po tech nov  hlá en ch HIV pozitivních v rámci 

statistik (Graf . 19). 

Graf .20: Nej ast j í vedlej í témata (N = 500) 
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Jaká vedlej í témata pat ila k nejzastoupen j ím? V p ípad  deníku Blesk byly  

nej ast ji jako vedlej í téma lánku jmenovány HIV pozitivní osoby (30 %).                        

V Hospodá sk ch novinách bylo vedlej í nejzastoupen j í oblastí téma epidemie (20 

%). Nej ast j ím vedlej ím tématem MF Dnes bylo u ití tématu HIV/AIDS jako v et                   

v ad  onemocn ní (23 %) (Graf . 20). 

P istupme nyní k ov ení druhé hypotézy a p edpokladu, e schopnost tématu 

HIV/AIDS ovlivnit agendu a dostat se do médií je dána událostmi a epizodick m 

lí ením událostí souvisejících s tématem HIV/AIDS, nikoliv problémem - tématem jako 

takov m. Deníky tém  ve v t in  analyzovan ch lánk  (více ne  90 %) vyu ily p i 

referování o tématu HIV/AIDS epizodického zarámování (Graf . 21), MF Dnes v bec 

nej ast ji (97,8 %), následoval Blesk (92,9 %) a Hospodá ské noviny (90,4 %),                        

u kter ch mohlo d vodem po adí b t ekonomické zam ení tohoto deníku aplikované 

na téma HIV/AIDS, kde je pravd podobn j í tematické zarámování. 

Graf . 21: Orientace zprávy podle deník  v procentech (N = 500) 
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Orientace na událost a epizodické zarámování tedy pat í v tomto p ípad                         

v pr b hu let k ustalen m pravidl m p i vzniku zpráv o problematice HIV/AIDS.  

P i pohledu na graf . 22 je snadno sledovateln  trend v ech t ech sledovan ch 

deník  uplat ovat epizodické zarámování, které v roce 2009 dosáhlo svého 

absolutního maxima. Schopnost tématu HIV/AIDS ovlivnit agendu a dostat se do 

médií je dána událostmi a p íb hy souvisejícími s tímto tématem.  

Graf . 22: Orientace zprávy dle rok  (N = 500) 

 

Na tomto míst  je vhodné sledovat trend tématu nebo ekn me sezónnost tématu 

HIV/AIDS v jednotliv ch m sících roku (Graf . 23). Ukazuje se, e nejvy ích hodnot 

b hem roku nab vá téma HIV/AIDS v kv tnu a v listopadu. Jestli e si uv domíme, e 

je práv  v kv tnu p ipomínán v R den boje proti AIDS: Sv tlo pro AIDS neboli 

“Candlelight Day” a T den boje proti AIDS a 1. prosince pak “Sv tov  den boje proti 

AIDS”, musíme p ipustit, e média tyto události do jisté míry o ekávají, co  se promítá 

do nadpr m rnosti mediálního pokrytí tématu HIV/AIDS v m síci  kv tnu                        

a v listopadu. Jist m p ekvapením z stává, e v bec nejvíce frekventovan m m sícem, 
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kdy dochází k nejvy ímu mediálnímu pokrytí tématu HIV/AIDS, je kv ten, kdy je 

po ádán ji  zmín n  den boje proti AIDS: “Candlelight Day” a T den boje proti AIDS                    

a nikoliv p elom listopadu a prosince, kdy jsou 1. prosince vzpomínány ob ti AIDS. 

Jednou z odpov dí pro  tomu tak je, m e b t fakt, e kv tnov  termín T dne proti 

AIDS je p ipomínán v jednotliv ch m stech R za ú asti neziskov ch organizací a kol 

za podpory m st. Deníky o t chto událostech na základ  geografické blízkosti referují 

ast ji.  

Naopak leden a srpen jsou b hem roku v bec nejslab ími m síci. Grafy zájmu médií              

o problematiku HIV/AIDS po m sících sledovan ch let jsou obsa eny v Seznamu graf  

(Graf . 29, 30, 31, 32, 33) na stran  75-77. 

Graf . 23: lánky podle m síc  dle pr m ru (N = 500) 

 
 

Byla v nována pozornost sezónnosti a uve ej ování tématu HIV/AIDS v tisku 

p i p íle itosti plánovan ch a o ekávateln ch událostí, je na míst  se v novat vyu ívání 

zdroj  p i tvorb  zpráv a také p ípad , ve kter ch se téma HIV/AIDS dostalo na první 

stránky deník .  

V p ípad  autorství a uvád ní zdroj  vyu ívaly deníky v nadpolovi ní v t in  p ípad  

(více ne  60 %) vlastních zdroj  a lánky byly ozna eny jako redak ní. Nejvíce lánk  
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uvád jících jako zdroj TK bylo pou ito v Hospodá sk ch novinách (30 %), mén  pak 

v deníku Blesk (17 %) a nejmén  pak vyu ila TK MF Dnes (13 %). Blesk byl v bec 

nej ast j ím periodikem, kter  neuvád l zdroj (3 %) anebo uvedl zdroj zahrani ní bez 

bli ího udání (INT 10 %) (Graf . 24).  

Graf . 24: Uveden  zdroj v denících (N = 500) 

 

Deníky MF Dnes a Hospodá ské noviny vyu ívaly ve stejné mí e zpráv od  

Graf . 25: Podle zdroje v letech (N = 500) 
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zpravodajské agentury Reuters (5 %). Celkem 2 % lánk  MF Dnes pak vyu ívaly 

slu eb agentury AP. Pohlédneme-li na zdroje a jejich uvád ní v pr b hu let (Graf . 25), 

zjistíme, e stoupá podíl lánk , které jsou ozna ovány jako redak ní a klesá podíl t ch, 

které vyu ívají zpráv vydávan ch TK (z 27 % v roce 1996 na 9 % v roce 2009).  

            Téma HIV/AIDS se v jednotliv ch letech ast ji objevilo v zahrani ních 

rubrikách deník  ne  t ch domácích. Jak to vypadalo u jednotliv ch deník  konkrétn ? 

MF Dnes dosáhla relativní vyvá enosti, 141 lánk  bylo uve ejn no v zahrani ní 

rubrice a 129 lánk  v rubrice domácí. Podobn  tomu bylo i u deníku Blesk. Zde bylo 

69 lánk  uve ejn no v zahrani ní rubrice, 56 v domácí. Celkem 83 % lánk                         

v Hospodá sk ch novinách bylo uve ejn no v zahrani ní rubrice a referovalo zejména  

o v voji problematiky HIV/AIDS a d ní z celosv tov ch konferencí (Graf . 26). 

Graf . 26: lánky podle zahr./dom. rubriky  podle deníku (N = 500) 

 

S ohledem na lánky s tématem HIV/AIDS, které m ly schopnost ovlivnit agendu do té 

míry, e se dostaly na první stránky deník , je nutné podotknout, e v bec 

nejúsp n j ím letopo tem se stal rok 2004 (13 %) (Graf .27). Tehdy se na první 
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stránky deník  dostaly lánky, které by se daly klasifikovat jako lidsky jímavé p íb hy 

o HIV pozitivích a lidech, u kter ch bylo podez ení, e jsou HIV pozitivní. Druh m 

nej ast j ím d vodem pak byl fakt, e v roce 2004 získal na p d  Evropské unie 

problematiku HIV/AIDS na starost první esk  euro komisa  Pavel Teli ka.   

Graf . 27: První strana v jednotliv ch letech (N = 500) 

 

Je nutné konstatovat, e na první stranu se téma HIV/AIDS dostalo nejvíce po roce 

2000 (6,2 % a 2009 5,9 % ), p i em  nejzastoupen j ími tématy, které v souvislosti                  

s problematikou HIV/AIDS ovlivnily agendu a dostaly se na první stranu, byly HIV 

pozitivní osoby, dále v da a v zkum, politika státu v i problematice HIV/AIDS                  

a celebrity. Téma HIV/AIDS se objevilo na první stran  nejvíce v MF Dnes (8,1 % 

lánk ), následoval Blesk (7,1 %), nejmén  pak se téma na první stran  objevilo                     

v Hospodá sk ch novinách (2,9 %) (Graf . 28). 
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Graf . 28: Hlavní strana podle deník  (N = 500) 

 

 

4.2. P ÍPADOVÁ STUDIE  
 
 

Vzhledem k omezením, které kvantitativní obsahová anal za má, bylo dále 

p istoupeno k podrobn j í kvalitativní anal ze text  u lánk  o HIV/AIDS, aby mohla 

b t potvrzena, event. vyvrácena t etí hypotéza, zalo ená na p edpokladu, e média 

p ipisují nemoci AIDS r zná negativní ozna ení a p i referování o ve ejn  znám ch 

osobách (celebritách), které se nakazily virem HIV a ostatních osobách HIV 

pozitivních, dochází ke zd raz ování rozdíln ch atribut . Tato p ípadová studie se 

zam uje na signifikantní aspekty mediální agendy t kající se tématu HIV/AIDS, na to 

jak vlastn  eské deníky zarámovaly b hem let téma HIV/AIDS. Na základ  v sledk  

kvantitativní anal zy, která ukázala na nejfrekventovan j í téma ve ejn  znám ch osob 

tzv. „celebrit“ (16 % v ech lánk ) v souvislosti s HIV/AIDS, je p ípadová studie 
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zam ena práv  na téma celebrit a HIV/AIDS, na diskursivní formace, které deníky 

vytvá ely a atributy, které média p i referování o HIV pozitivních celebritách                        

a ostatních HIV pozitivních zd raz ovala. 

Téma HIV/AIDS získalo b hem t í desítek let od objevení nemoci AIDS adu 

p ídavn ch jmen, p irovnání a metafor. V esk ch médiích se od sledované druhé 

poloviny devadesát ch let objevuje tendence uvád t téma v kontextu doslova vále ném. 

lánky asto obsahují slova jako „boj proti AIDS“  (Milan Fridrich, Teli kovo 

komisa ství na zkou ku za alo. HN, 6.5. 2004, str. 1; Ivan Louka, AIDS devastuje 

subsaharskou Afriku. HN, 11.7. 2000, str. 13; ALF, Nemoci AIDS zvoní hrana. Blesk, 

25.10. 1998, str. 8; Ji í Pirník, Mladík naka en  virem HIV dostal finan ní od kodn ní. 

MF Dnes, 26.10. 2000, str. 2), „válka s chorobou AIDS“ (Zden k Pecka, Do Prahy se 

vrací temná zp va ka Diamanda Galás. MF Dnes, 26.11. 2009, str. 12), „potírání 

AIDS“ ( V, Boj s AIDS má v Asii sociální a kulturní dimenze. MF Dnes, 19.7. 2000, str.  

10), „globální hrozba AIDS“ (Pavel Stockl, Tomá  Ture ek, OSN pov ila AIDS na 

globální hrozbu. MF Dnes, 12.1. 2000, str. 1), „AIDS - tikající bomba“ (Karel Smr ka, 

AIDS v Ji ní Africe? Tikající bomba. MF Dnes, 4.11. 1998, str. 10) nebo „poslat na 

smrt“ (HAN, Sex s ní? Smrt! Blesk, 16.4. 2009, str. 20).  

Vedle toho se objevují slova, která pracují s psychologick mi v znamy obav                     

a hrozeb jako „strach z AIDS“ (Strach z AIDS je v rozvojovém sv t  stále slab í ne  

pov ry a nev domost. MF Dnes, 29.11. 1996; Marie Machková, Pokousané strá níky 

obchází strach z AIDS. Blesk, 30.11. 2004, str. 7), „AIDS jako synonymum smrti pro 

sou asnost“ (AIDS i strach z n j mají velk  vliv na osudy jednotlivc  i celého sv ta. MF 

Dnes, 9.7. 1996) nebo „AIDS - lidská tragédie“ (Sandra Kri tofová, Afriku kosí AIDS. 

MF Dnes, 1.12. 2000, str. 14). Nej ast j í p ídavné jméno pak je „záke n “ vir  (Amy se 

bojí. Blesk. 20.3. 2009, str. 31) nebo „záke ná“ nemoc (Stáhli se do ústranní kv li 
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AIDS. Blesk, 13.10. 1996; Claudia a Liz táhnou do boje. Blesk, 4.12. 1996), 

„nevylé itelná“ nemoc (JP, V Evrop  rapidn  roste po et HIV pozitivních. MF Dnes, 

2.11. 2009, str. 4), „zrádná“ choroba (PP, Ve Spojen ch státech ubylo ob tí zrádné 

choroby AIDS. MF Dnes, 4.2. 1998), „záke ná a naka livá“ choroba (Alena Sobotková, 

T i roky úmysln  í il AIDS! Blesk, 19.3. 2004, str. 5), „smrtelná“ choroba (Kar, 

Zaplavila m sto AIDS. Blesk, 2.8. 1998, str. 48). 

Shrnuto a podtr eno, téma HIV/AIDS bylo v pr b hu let v denících spojováno 

s psychologick mi v znamy slov vyvolávajícími obavy a strach z nemoci AIDS. 

V mnoha p ípadech bylo téma zasazeno do kontextu války a boje dobra se zlem. 

Obecn  lze íci, e v souvislosti s celebritami a tématem HIV/AIDS byl 

v pr b hu let nejvíce dáván prostor znám m osobnostem, které aktivn  vystupují 

v rámci preventivních, pop ípad  charitativních akcí na pomoc HIV pozitivním osobám 

(40 %), nebo znám m osobnostem, u nich  bylo podez ení na HIV pozitivitu nebo 

p ímo byla zji t na HIV pozitivita (39 %). P i bli ím pohledu vypl vají na povrch 

n které zajímavé rysy a atributy, které média zpravidla p i referování o tématu 

HIV/AIDS pou ívala a celebritám p ipisovala. 

U lánk  o preventivních pop ípad  charitativních akcích, vystupovaly ve ejn  

známé osoby zna n  presti n . Celebrita akci v t inou za i ovala a byla jak msi 

arbitrem. P esto v ak se u tohoto typu lánk  dále o problematice HIV/AIDS nemluvilo 

a zmínka o HIV/AIDS byla omezena na pouh  fakt, e peníze budou v novány na boj 

proti AIDS. Nap íklad HIV pozitivním osobám, které prakticky mají z dobro inn ch 

akcí nejv t í prosp ch, nebyl dán prostor k vyjád ení a tyto osoby blí e v lánku 

nevystupovaly. V láncích se objevily heslovité v ty typu: „V t ek poputuje na konto 

nadace bojující proti AIDS“ (Veronika Mi kovská, aty pro Miss. HN, 24.7. 2009, str. 
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26) nebo „Zisk bude v nován na boj proti nemoci AIDS“ (Sbírka Laurenta v prodeji. 

HN, 14.8. 2009, str. 26).  

Druhou po etnou skupinu témat o celebritách tvo ily lánky, ve kter ch figurovaly 

p ímo HIV pozitivní celebrity. lánky lí ily HIV pozitivní celebrity jako osoby, které               

i p es diagnózu vykonávají svou práci nebo se vrátily ke svému zam stnání (Dojat  

„Magic“ Johnson p i návratu do MBA d koval Bohu. MF Dnes, 1.12. 1996; 

Basketbalista nabídl pomoc st jn  posti enému boxerovi. MF Dnes, 16.2. 1996). lánky 

obsahovaly rovn  pasá e s citáty t chto osobností o jejich nemoci, asto byl prostor 

v nován také jejich nejbli ím p íbuzn m a stigmatizaci, kterou jako HIV pozitivní 

osoby od okolí za ily: „Nejhor í v ak pr  byla ikana, kterou kv li mat in  nemoci 

musela sná et Nadina devítiletá zcela zdravá dcera Leila. Na kolním dvo e na ní pr ely 

nadávky a rány, d ti s ní necht ly sed t v lavici, proto e jim rodi e ekli, e by se mohly 

nakazit“ (FAB, M la jsem si vzít kondom… Blesk, 10.11. 2009, str. 24). 

Velmi zajímavá je konfrontace konstruovan ch v znam  u lánk , ve kter ch 

vystupuje HIV pozitivní celebrita a t ch, u kter ch (pouze) ostatní HIV pozitivní osoba. 

Jak ji  bylo e eno v e, lánky o HIV pozitivních vyznívají spí e v optimistickém 

duchu. lánky o HIV pozitivních lidech, které nejsou celebrity, vyznívají jinak. lánky                      

o ostatních HIV pozitivních osobách, jejich ivotních osudech a o tom, jak se nakazily, 

jsou a  na v jimky psány v tom smyslu, e tyto osoby stihl „trest“ za jejich chování, 

které se odch lilo od normy (Alena Sobotková, í il AIDS, jak  dostane trest?. Blesk, 

9.11. 2004, str. 6) nebo „trest“ za to, e lo o drogov  závislé (Robert B e an, Kdybych 

nebyl HIV pozitivní, asi bych byl mrtv . MF Dnes, 16.4. 2004, str. 1; Dana Kaplanová, 

Kone ná diagnóza narkomana Honzy: pozitivní HIV. Blesk, 25.6. 1996), eventueln  za 

jejich homosexuální orientaci (POL, Arafat zem el na AIDS?!. Blesk, 2004, str. 1).  
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Nap íklad v deníku Blesk se psalo o HIV pozitivním mu i, kter  „t i roky úmysln  í il 

AIDS“. Je nutné vzít v potaz fakt, e se tak psalo je t  d íve ne  bylo soudem 

rozhodnuto o jeho vin  (Alena Sobotková, T i roky úmysln  í il AIDS! Blesk, 19.3. 

2004, str. 5). Vyjímkou byl lánek o en , která se nev domky nakazila od svého 

man ela, kter  byl drogov  závisl  (Artur Janou ek, U itelka s HIV denn  polyká 

prá ky. MF Dnes, 11.12. 2004, str. 3).  

V celkovém porovnání média referovala o ivotních osudech celebrit a sounále itosti 

okolí s konkrétní HIV pozitivní celebritou s jistou náklonností (Dojat  „Magic“ 

Johnson p i návratu do MBA d koval Bohu. MF Dnes, 1.12. 1996; Basketbalista nabídl 

pomoc st jn  posti enému boxerovi. MF Dnes, 16.2. 1996). HIV pozitivní celebrity 

zpravidla dostaly od médií prostor se vyjád it ke své diagnóze (FAB, M la jsem si vzít 

kondom… Blesk, 10.11. 2009, str. 24).  

A koliv tém  od po átku objevení nemoci AIDS byly zji t ny p ípady nejenom                     

u mu  s homosexuální orientací, AIDS získalo ve spole nosti „nálepku“ nemoci 

homosexuál . P esto e ub hlo 30 let od prvních p ípad  nemoci AIDS ve sv t , lze 

v láncích esk ch deník  stále najít p íklon k tomuto stereotypnímu vid ní nemoci 

AIDS. Vzhledem ke zkratce a zobecn ní, bez kter ch se média p i své práci neobejdou, 

je mnohdy dávána p í innost mezi mezi HIV pozitivními a osobami s homosexuální 

orientací. 

Nap íklad p i referování o homosexuální men in  a jejich základních charakteristikách, 

vybral deník Blesk do symbol  této minority ervenou stu ku, která se nosí p i v ro í 

Sv tového dne boje proti AIDS 1. prosince, co  je následn  komentováno slovy:   

„Homosexuální symboly - ervená stu ka symbolizuje solidaritu s ob tmi AIDS                     

a navazuje na americkou stu kovou tradici“ (Old ich Trojan, Josef Segeth, Jak ijí 

gayové. Blesk, 24.9. 2000, str. 22).  
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V rozhovoru s HIV pozitivním Ameri anem, je v dal ím lánku dáván do vztahu fakt, 

e se jedná o osobu HIV pozitivní. Tato osoba, e je homosexuální orientace, a e 

stovky p átel této osoby u  na nemoc AIDS zem elo. 

„Chuck Johnson ze San Francisca ani nikdo z jeho znám ch nepochybovali, e zem e. 

Byl smí en s tím, e ho p em e AIDS. Jako homosexuál vid l umírat stovky sv ch 

p átel a v d l, e ho eká stejn  osud“ (Umíral jsem, ale najednou za ínám ít, íká 

mu  s AIDS. MF Dnes.  9.12. 1996)  

V láncích o tématu HIV/AIDS je také mo né nalézt p íklady mediálního 

metadiskurzu. Jedná se o takové lánky, které referují o médiích samotn ch a jejich 

nereprezentativním p ístupu k problematice HIV/AIDS. Nutno íci, e v tomto ohledu 

jsou média k sob  kritická.  

„AIDS  se zapomíná. Média informují jen o aktualitách, jako je prase í i pta í ch ipka. 

P itom hrozba je stejná“ (Markéta Bu ová, Za bezpe n  sex: kapela rozdá kondomy 

sv m fanou k m. MF Dnes. 13.6. 2009, str. 4).  

„Britská média varují, e roz í ení EU zv í hrozbu AIDS v zemi.“ (Luká  Dolansk , 

Britové se bojí AIDS z v chodu MF Dnes. 27.2. 2004, str. 9). 

Kvalitativn  se tedy odli ovaly lánky o HIV pozitivních celebritách, kter m byl 

dáván prostor k vyjád ení a média s nimi do jisté míry sympatizovala. O ostatních 

HIV pozitivních osobách lánky referovaly spí e kriticky a na tyto osoby bylo 

pohlí eno jako na jedince, jejich  chování se odch lilo od normy a stihl je za to 

trest (homosexuálové a narkomani).   

 

 

 

Pozn.: U n kter ch analyzovan ch lánk  nebyla databází Anopress vyhledána strana, na které byl lánek uve ejn n, stejn  tak jako 

autor lánku (zejména se jednalo o rok 1996 a 1998). 
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4.3. TÉMA HIV/AIDS V PROM NÁCH ASU 
 
 

Tato podkapitola je v nována shrnutí v sledk , ke kter m se b hem 

kvantitativního a kvalitativního v zkumu do lo. Anal za ukázala praxi mediální 

agendy, potvrdila stanovené t i hypotézy, ukázala na zajímavé jevy a postihla v voj 

mediálního pokrytí tématu HIV/AIDS v denících MF Dnes, Blesk a Hospodá ské 

noviny v pr b hu trnácti let (1996, 1998, 2000, 2004, 2009).  

První hypotéza byla potvrzena, v devadesát ch letech 20. století (rok 1996               

a 1998) kopírovala mediální agenda stav nov  hlá en ch HIV pozitivních osob. 

V roce 1996 bylo mediální pokrytí tématu HIV/AIDS v porovnání jednotliv ch 

rok  nej etn j í (398 lánk ) a po et nov  hlá en ch HIV pozitivních zaznamenal 

nár st (o 20 %). Naopak v roce 1998 meziro ní po et HIV pozitivních klesl (o 50 

%) a mediální pokrytí tématu HIV/AIDS rovn  (245 lánk ).  

Vyjíme n  z stává v tomto ohledu rok 2009, kdy do lo k opaku a pokud bychom 

hypotézu aplikovali i na dobu po roce 2000 museli bychom hypotézu vyvrátit, mediální 

agenda zde nekopírovala aktuální po et nov  hlá en ch pozitivních p ípad . Po et nov  

hlá en ch HIV pozitivních v roce 2009 byl v porovnání s rokem 1996 více ne  

trojnásobn . lánk   o HIV/AIDS v ak bylo v roce 2009 (294 lánk ) o zhruba tvrtinu 

mén  ne  v roce 1996 (398 lánk ). 

Za celé sledované období nereflektoval po et nov  hlá en ch HIV pozitivních osob v i 

v daj  MZ R ur enou na problematiku HIV/AIDS aktuální stav (nár st p ípad  HIV 

pozitivních). 

Obecn , resp. kvantitativn  lze íci, e se tématu HIV/AIDS nej ast ji v noval 

deník MF Dnes (889 uve ejn n ch lánk ), a to o tém  dvakrát více ne  deník Blesk 

(465 lánk ) a více ne  dvakrát tolik Hospodá ské noviny (374 lánk ). MF Dnes, která 
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se nejvíce tématu HIV/AIDS v novala v roce 1996 (214x), stejn  jako deník Blesk 

(136x), Hospodá ské noviny naopak nejvíce v roce 2000 (136x).  

P i sledování v voje rozsahu lánk  v jednotliv ch letech, mu eme konstatovat, e 

polovina lánk  o HIV/AIDS byla st edního rozsahu (od 1001 – 3000 znak  v . mezer), 

p i em  v t chto láncích figurovalo téma HIV/AIDS jako dopl kové téma. Naopak                   

u  krátk ch lánk  (do 1000 znak  v . mezer) bylo téma HIV/AIDS dominantní                    

a hlavní. P eva ovaly tedy lánky, kde téma HIV/AIDS je spí e okrajové a dopl kové 

(více ne  polovina u MF Dnes, Hospodá sk ch novin, tém  polovina u Blesku), co  

potvrzuje i trend tématu HIV/AIDS, které se stává stále více dopl kov m tématem, 

a koliv nap íklad v roce 2009 téma HIV/AIDS, p es d ív j í stabilní pokles, mírn  jako 

hlavní téma posílilo. Vzhledem k v znamnému meziro nímu nár stu nov  hlá en ch 

HIV pozitivních v R byl tento trend v roce 2009 pravd podobn .  

Problematika HIV/AIDS se jako hlavní téma objevila nej etn ji v deníku Blesk 

(37,3 %), následovala MF Dnes (29,6 %) a HN (25 %). Konkrétn  lo v deníku Blesk              

o rok 1998, kdy asto informoval o preventivních akcích a rovn  o problematice drog             

a drogov  závisl ch, u kter ch je zv ené riziko naka ení HIV/AIDS prost ednictvím 

infikované jehly a rok 2009, kdy Blesk p iná el zprávy o skandálu HIV pozitivní 

zp va ky, která byla v N mecku souzena za í ení pohlavní choroby. Hospodá ské 

noviny se problematice HIV/AIDS jako hlavnímu tématu nejvíce v novaly v roce 2000, 

kdy byla po ádána sv tová konference OSN v New Yorku a sv tová konference o AIDS 

v Durbanu. MF Dnes se v novala tématu HIV/AIDS jako hlavnímu nejvíce v  roce 

1996, kdy byla zv ená pozornost v nována návratu HIV pozitivního basketbalisty 

Magica Johnsona do NBA a v roce 2000 AIDS v Africe, co  bylo zp sobeno zejména 

dv ma konan mi - v e uveden mi - konferencemi OSN. 
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V bec nejzastoupen j ím hlavním tématem v denících se v souvislosti 

s tématem HIV/AIDS staly lánky o celebritách (16 % v ech lánk ) v nující se jejich 

pomoci lidem naka en m virem HIV (40 %) anebo fakt m i podez ením, e tyto 

ve ejn  známé osoby jsou HIV pozitivní (39 %). Celebrity byly celkov  v bec 

nejfrekventovan j ím tématem v deníku Blesk (40 %) a p ekvapiv  i v MF Dnes (20 

%), a koliv v tomto deníku byla rovnom rn  zastoupena i ostatní témata (viz ní e). 

V znamného zastoupení dosáhly lánky na téma v dy a v zkumu HIV/AIDS                 

(9,4 %), které nej ast ji zmi ovaly epidemii HIV/AIDS (20 %) nebo lánek obsahoval 

téma HIV/AIDS spí e v rámci v tu dal ích nemocí (20 %).  

Téma HIV/AIDS v souvislosti s Afrikou (8,8 %) dominovalo spole n                         

s tématem epidemie na tomto kontinentu (50 %).  Téma Afriky (22 %) a v dy                        

a v zkumu (22 %) bylo nej ast j ím tématem, kterému Hospodá ské noviny v pr b hu 

let v novaly pozornost.  

V souvislosti s drogovou problematikou (8,4 %) a tématem HIV/AIDS se lánky 

nej ast ji v novaly postupu státu v této oblasti (14 %) a v 11 % p íb h m drogov  

závisl ch osob, které se nakazily virem HIV. Nejv znamn ji se této problematice drog                        

a  HIV/AIDS ve sv ch láncích v novala MF Dnes (19 %). 

Druhá hypotéza byla potvrzena. Na základ  v sledk  kvalitativní obsahové 

anal zy bylo dále zji t no, e orientace lánk  na událost a epizodické zarámování 

bylo v p ípad  tématu problematiky HIV/AIDS velmi asté a b hem let získávalo 

na dominanci. Bylo prokázáno, e schopnost tématu HIV/AIDS ovlivnit agendu                

a dostat se do médií je dána událostmi a p íb hy souvisejícími s tímto tématem. 

Orientace na událost a epizodické zarámování pat í ji  k ustalen m pravidl m p i 

vzniku zpráv a platí to i pro problematiku HIV/AIDS. V echny t i sledované deníky                 

v absolutní v t in  analyzovan ch lánk  (více ne  90 %) vyu ily p i referování                       
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o tématu HIV/AIDS epizodického zarámování, MF Dnes v bec nej ast ji (97,8 %), 

následoval Blesk (92, 9 %), nejmén  Hospodá ské noviny (90, 4 %).  

Anal za také p ekvapiv  ukázala, e v bec nejvíce frekventovan m m sícem 

není p elom listopadu a prosince, kdy si sv t 1. prosince p ipomíná v ro í ob tí AIDS, 

ale kv ten, kdy dochází k v bec nejv t ímu mediálnímu pokrytí tématu HIV/AIDS                 

v esk ch denících. Tehdy je po ádán den boje proti AIDS znám  pod jménem Sv tlo 

pro AIDS neboli “Candlelight Day” a T den boje proti AIDS, kter  je p ipomínán 

v jednotliv ch m stech R za ú asti neziskov ch organizací a kol za podpory m st. 

Geografická blízkost zde m e b t d vodem, pro  se o t chto událostech spojen ch 

s problematikou HIV/AIDS referuje ast ji. P esto se téma HIV/AIDS                        

v jednotliv ch letech objevuje ast ji v zahrani ních rubrikách deník  ne  t ch 

domácích, p i em  nejvyvá en j í v tomto sm ru byla MF Dnes (141 lánk                         

v zahrani ní rubrice a 129 v domácí), dále Blesk (69 lánk  v zahrani ní rubrice a 56                   

v domácí). Hospodá ské noviny se v tomto sm ru vymykají, jeliko  cca 83 % lánk  

bylo uve ejn no v zahrani ní rubrice. 

K druhému nejfrekventovan j ímu m síci mediálního pokrytí tématu HIV/AIDS pat í 

listopad, respektive jeho p elom, kter  je dán ji  zmi ovan m Sv tov m dnem boje 

proti AIDS. U kv tnov ch i prosincov ch v ro í se jedná o plánované události, na které 

se média mohou p ipravit, a u nich  se dá o ekávat, e o nich média budou referovat.  

V rámci p ípadové studie, která kvalitativn  sledovala téma HIV/AIDS                        

a zejména pak v znamové struktury a atributy, které média p i referování o HIV 

pozitivních celebritách a HIV pozitivních zd raz ovala, byl potvrzen p vodní 

p edpoklad, e v pr b hu let získalo téma HIV/AIDS adu negativních p ídavn ch jmen 

a p irovnání, která pracují s psychologick mi v znamy obav a hrozeb jako „strach 
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z AIDS“, „AIDS jako synonymum smrti pro sou asnost“ nebo „AIDS - lidská 

tragédie“.  

A koliv na  nemoc AIDS nebyl stále vynalezen vhodn  lék, existuje ji  pom rn  drahá 

antiretrovirová „lé ba“ zpomalující pr b h HIV infekce. K nejfrekventovanéj ím 

p ídavn m jmén m pat í slova jako „záke n “ vir  nebo nemoc, „nevylé itelná“ 

nemoc, „zrádná“, „záke ná a naka livá“ nebo „smrtelná“ choroba.  

V analyzovan ch denících byla patrná tendence uvád t téma HIV/AIDS v kontextu 

boje a války dobra se zlem. lánky tak asto obsahovaly slova jako „boj proti AIDS“, 

„válka s chorobou AIDS“, „potírání AIDS“, „globální hrozba AIDS“, „AIDS - tikající 

bomba“ nebo „poslat na smrt“.  První ást t etí hypotézy o negativních ozna eních, 

které nemoc AIDS nese, tak byla potvrzena.  

P ípadová studie dále ukázala na zajímavé atributy, které byly v láncích o HIV 

pozitivních celebritách zd raz ovány v kontrastu s ostatními HIV pozitivními osobami. 

V souvislosti s celebritami (HIV negativními) a tématem HIV/AIDS byly v láncích                     

o preventivních a charitativních akcích na podporu boje proti nemoci AIDS slavné 

celebrity p ítomny jako arbit i t chto akcí, jejich  ve skrze pozitivní mediální obraz byl 

jejich participací na dané akci je t  vylep en. Zajímavé je, e u tohoto typu lánk  se 

dále o problematice HIV/AIDS nemluvilo a zmínka o HIV/AIDS byla omezena na 

pouh  fakt, e peníze budou v novány na boj proti AIDS. HIV pozitivním osobám, pro 

které byla taková akce v d sledku po ádána, nebyl dán v láncích prostor k vyjád ení. 

Souhrnn  lze íci, e lánky o HIV pozitivních celebritách byly psány v optimistickém 

duchu. Tyto ve ejn  známé osoby dostaly mo nost o svém onemocn ní otev en  mluvit 

a prostor byl v nován také jejich nejbli ím p íbuzn m a stigmatizaci, kterou od okolí 

jako HIV pozitivní za ívají. Oproti tomu lánky o HIV pozitivních osobách, jejich 

ivotních osudech a o tom, jak se nakazily, vyznívaly a  na v jimky v tom smyslu, e 
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tyto osoby stihl „trest“ za jejich chování, které se odch lilo od normy nebo „trest“ za to, 

e lo o drogov  závislé, eventueln  za jejich homosexuální orientaci.  

Druhá ást t etí hypotézy byla potvrzena tedy také, byly nalezeny 

kvalitativní diference mezi lánky o HIV pozitivních celebritách, kter m byl 

z pravidla dáván prostor k vyjád ení a média s nimi do jisté míry sympatizovala,       

a lánky o ostatních HIV pozitivních osobách, o kter ch bylo referováno spí e 

kriticky a nahlí eno jako na jedince, jejich  chování se odch lilo od normy a stihl 

je za to trest (homosexuálové a narkomani).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

5. DISKUSE 

V sledky anal zy mediálního pokrytí tématu HIV/AIDS v esk ch denících 

v pr b hu trnácti let jsou známy, poj me je nyní dát do souvislosti se zahrani ními 

studiemi mediálního pokrytí tématu HIV/AIDS.  

V porovnání se studií Everetta M. Rogerse, Jamese W. Dearinga a Soonbuma 

Changa AIDS in the 1980´s z roku 1991, ve které lánky o státní politice v i AIDS                 

a v d  a v zkumu problematiky HIV/AIDS dohromady ítaly 47 % v ech 

analyzovan ch lánk , je realizovaná anal za s tematick mi lánky souvisejícími 

s tématem HIV/AIDS v esk ch denících zastoupena r znorod ji. Nej etn j ím se 

v souvislosti s tématem HIV/AIDS stalo téma celebrit (16 % v ech lánk ) a na druhém 

míst ,  shodn  jako v Rogersov  studii, téma v dy a v zkumu problematiky HIV/AIDS 

(9,4 %). Státní politika v i problematice HIV/AIDS v ak byla zastoupena v porovnání 

s Rogersovou studií v esk ch denících minimáln , a to 3,6 %.  

Anal za mediálního pokrytí tématu HIV/AIDS do la k podobn m v sledk m 

jako studie Mollyann Brodieové, Elizabeth Hamelové, Lee Ann Bradyové, Jennifer 

Katesové a Drew Altmanové AIDS at 21st Century: Media Coverage of the HIV 

Epidemic 1981– -2002 z roku 2004, kde byla dominantním tématem prevence (13 % 

v ech lánk ) a na druhém míst , shodn  s realizovanou anal zou, lánky o v d                      

a v zkumu HIV/AIDS (11 % lánk ). Domn nku, e realizovaná anal za do la 

k obdobn m záv r m jako studie Brodieové a jejích kolegy , dokládá také fakt, e 

pokud vypo ítáme procento v ech lánk , které se dostaly ve sledovaném období na 

první stranu, získáme hodnotu 6,54 %, co  je podobná hodnota, k ní  dosp la Brodieová 

a její skupina, kde se „ 7 % lánk  o tématu objevilo na první stran “ (Brodie et al, 

2004: 6).  
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V sledek realizované anal zy byl do jisté míry ve shod  také se studií Nelsona 

Traquiny Theory of Consolidation in the Study of Journalism z roku 2004 a studií 

HIV/AIDS as a News z roku 2007. Tyto práce toti  prokázaly tendenci lánk  o tématu 

HIV/AIDS k epizodickému zarámovaní a pou ívání p íb h  p i referování                       

o tématu HIV/AIDS. „Témata HIV/AIDS jsou médii zpracovávána jako zprávy 

orientované na události, co  podtrhuje i sou asn  trend urnalistiky. Zprávy vypráv jí 

p íb hy, díky kter m mohou p íjemci lépe porozum t sociálním témat m“ (Traquina, 

2007: 366).   

K rozdíln m záv r m se v ak do lo v p ípad  události Sv tového dne boje proti AIDS, 

kterému se práv  „17 % v ech sledovan ch lánk  v novalo a dv  t etiny v ech 

editorial  byly práv  na toto téma“ (Traquina, 2004:109). Zprávám o události 

Sv tového dne boje proti AIDS bylo toti  v esk ch denících v nováno pouze 1,6 % 

v ech lánk . 

P i sledování témat mediální agendy poukázala Brodieová a její kolegyn  na 

ty i vrcholy, kter ch dosáhlo téma HIV/AIDS. Konkrétn  to bylo v roce 1987 

vzhledem k v voji epidemie HIV/AIDS; v roce 1991, kdy Magic Johnson oznámil svou 

HIV pozitivitu; v roce 1996, kdy p i la na trh nová antiretrovirotika a v roce 2001, kdy 

WHO ohlásila znepokojující nár st po tu nov  hlá en ch HIV pozitivních ve sv t . 

Obecn  e eno, byla to témata epidemie, celebrit a v dy a v zkumu, která zap í inila 

maximální mediální pokrytí.   

V esk ch denících byla nejvy í etnost lánk  v novan ch tématu HIV/AIDS 

zaznamenána v roce 1996 (398x), v roce 2000 (396x) a 2004 (395x). V roce 1996 to 

bylo v souvislosti s návratem HIV pozitivního basketbalisty Magica Johnsona do NBA 

a v souvislosti s prevencí,  v roce 2000 v souvislosti s v sledky konferencí o v voji 

epidemie a AIDS ve sv t . V roce 2004 pak byla tématu HIV/AIDS v nována 
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pozornost v rámci státní politiky v i AIDS, nebo  agendu boje proti HIV/AIDS dostal 

v rámci EU na starost první esk  eurokomisa  Pavel Teli ka a v rámci v dy a v zkumu 

problematiky HIV/AIDS. Jin mi slovy, v p ípad  mediálního pokrytí v esk ch 

denících to byla toto ná témata celebrit, epidemie, v dy a v zkumu jako ve studii 

Brodieové a jejích kolegy , která zap í inila nár st mediálního pokrytí tématu 

HIV/AIDS. V esk ch médiích v ak navíc dopln ného o téma státní politiky v i AIDS 

a prevence. 

Realizovaná anal za se zab vala rovn  sezónností tématu HIV/AIDS v pr b hu 

roku. Ukázala, e etnost tématu v esk ch denících má tvar sinusoidy (kv ten                        

a listopad maximum, leden a srpen minimum) a potvrdila tak hypotézu Rogersovy 

studie o tom, e se mediální pokrytí tématu objevuje v cyklech a sleduje 

charakteristick  „vzorec r stu  a pádu“ (Rogers et al.,1991: 42).  
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5. ZÁV R – RESUMÉ 
 

Tato práce sledovala v voj tématu HIV/AIDS v esk ch médiích od druhé 

poloviny 90. let 20. století do první dekády 21. století. V anal ze mediálního pokrytí 

tématu HIV/AIDS byly v sledky obsahové anal zy konfrontovány s indikátory 

skute nosti, konkrétn  s epidemiologick mi daty nov  hlá en ch HIV pozitivních                   

a také s v daji MZ R ur en mi na problematiku HIV/AIDS. Tyto indikátory do sv ch 

podn tn ch studií zahrnuli nap íklad E. M. Rogers se sv mi kolegy nebo G. R. 

Funkhouser. Magisterská práce analyzovala v voj tématu problematiky HIV/AIDS 

ve t ech esk ch denících v pr b hu trnácti let. V echny t i hypotézy je mo né nyní 

potvrdit. 

První hypotéza byla potvrzena, v devadesát ch letech 20. století  kopírovala 

mediální agenda stav nov  hlá en ch HIV pozitivních osob. V roce 1996 bylo mediální 

pokrytí tématu HIV/AIDS v porovnání jednotliv ch rok  nej etn j í (398 lánk )                  

a po et nov  hlá en ch HIV pozitivních zaznamenal nár st (o 20 %). Naopak v roce 

1998 meziro ní po et HIV pozitivních klesl (o 50 %) a mediální pokrytí tématu 

HIV/AIDS rovn  (245 lánk ).  

Druhá polovina devadesát ch let byla do jisté míry v kontrastu s Rogersovou tezí, e 

„(…) reálné indikátory skute nosti mají jen mal  dopad na agendu jako takovou“ 

(Rogers et al.,1991: 43). Ov em e média nejsou samospasitelná, v tomto období v ak 

kopírovala reáln  v voj nov  hlá en ch HIV pozitivních. Na druhou stranu v ak 

Rogersovu tezi potvrdil v voj tématu HIV/AIDS v esk ch denících v dal ích letech, 

konkrétn  v roce 2009. Po et nov  hlá en ch HIV pozitivních v roce 2009 byl 

v porovnání s rokem 1996 více ne  trojnásobn . lánk  o HIV/AIDS v ak bylo v roce 

2009 (294 lánk ) o zhruba tvrtinu mén  ne  v roce 1996 (398 lánk ).  
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Pln  se pak dá potvrdit druhá ást Rogersovy teze o tom, e „(…) mediální agenda 

tématu HIV/AIDS má jen mal  dopad na agendu politickou“ (Rogers et al.,1991: 43). 

Za celé sledované období nereflektovala v e dotace MZ R ur ená na problematiku 

HIV/AIDS zv enou pozornost médií ani meziro ní nár st po tu nov  hlá en ch HIV 

pozitivních.  

Druhá hypotéza o domimanci epizodického zarámování lánk  o HIV/AIDS byla 

rovn  potvrzena. Realizovaná anal za navíc ukázala na posilující trend analyzovan ch 

lánk  uplat ovat epizodické zarámování, které dokonce v roce 2009 jako takové 

absolutn  p evá ilo. Deníky tém  ve v t in  analyzovan ch lánk  (více ne  90 %) 

vyu ívaly p i referování o tématu HIV/AIDS epizodického zarámování, MF Dnes v bec 

nej ast ji (97,8 %), následoval Blesk (92,9 %), nejmén  Hospodá ské noviny (90,4 %), 

p i em  tento trend s v vojem posiloval. Anal za tak mimo jiné vykázala shodu 

s v sledky Traquinovy studie, ve které nadpolovi ní v t ina lánk  byly zprávy 

orientované na události (Traquina, 2004). 

Anal za p ekvapiv  prokázala, e událost Sv tového dne boje proti AIDS 1. prosince, 

není v esk ch médiích tím nejfrekventovan j ím obdobím, kdy dochází b hem roku 

k nejv t ímu mediálnímu pokrytí tématu HIV/AIDS. Takté  studie Brodieové a jejích 

kolegy  poukázala na to, e událost Sv tového dne boje proti AIDS 1. prosince je 

srovnatelná s pokrytím jin ch témat v m síci. V esk ch denících zaznamenal nejv t í 

pokrytí m síc kv ten, kdy je v jednotliv ch m stech R p ipomínán T den boje proti 

AIDS a “Candlelight Day” za ú asti neziskov ch organizací a kol za podpory m st. 

Geografická blízkost, jedna z dvanácti znám ch zpravodajsk ch hodnot M. H. Rugeové 

a J. Galtunga, zde m e b t d vodem, pro  se o t chto událostech spojen ch 

s problematikou HIV/AIDS referuje ast ji. P esto se téma HIV/AIDS v jednotliv ch 

letech objevuje ast ji v zahrani ních rubrikách deník  ne  t ch domácích. 
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T etí hypotéza o dominujících negativních ozna eních p i referování o nemoci 

AIDS a kvalitativn  odli n ch aspektech p ipisovan m HIV pozitivním celebritám                  

a ostatních HIV pozitivních osobách, byla potvrzena takté .  

Téma HIV/AIDS bylo v pr b hu let v denících spojováno s psychologick mi v znamy 

slov vyvolávajícími obavy a strach z nemoci AIDS. V mnoha p ípadech bylo téma 

zasazeno do kontextu války a boje dobra se zlem. 

Kvalitativn  se odli ovaly lánky o HIV pozitivních celebritách, kter m byl dáván 

prostor k vyjád ení a média s nimi do jisté míry sympatizovala. O ostatních HIV 

pozitivních osobách lánky referovaly spí e kriticky a na tyto osoby bylo pohlí eno 

jako na jedince, jejich  chování se odch lilo od normy a stihl je za to trest 

(homosexuálové a narkomani).   

Tato práce ukázala, e téma problematiky HIV/AIDS jako celospole enského 

problému, stojí za to v rámci mediálních studií analyzovat. S ohledem na zam ení této 

práce by bylo jist  p ínosem dále zkoumat, jaká byla agenda tohoto tématu esk ch 

médií v první dekád  objevení viru HIV (od roku 1985 do roku 1995). 

Záv rem nezb vá p i pohledu na sou asn  v voj po tu nov  hlá en ch HIV 

pozitivních a neúm rnou pozornost tématu HIV/AIDS ze strany médií (a  u  jsou role 

médií jakékoliv), ne  zd raznit, e nelze hledat v t chto pronesen ch tvrzeních jasn  

danou p í innost. Problematika HIV/AIDS je p edev ím zdravotn -sociální problém, 

kter  neovliv ují pouze média. Tím, e se v ak média tomuto tématu v nují, zvy ují 

informovanost, prevenci a ovliv ují p ístup spole nosti k této nemoci. Média mají 

schopnost „(…) vyvolat pozornost a zájem tématu“ (Funkhouser, 1973: 72).  Na druhou 

stranu v ak, a to je z ejm  i p ípad problematiky HIV/AIDS, mají média „(…) zárove  

schopnost ud lat z takového tématu zprávu, která natolik zev ední, e u  pro média není 

zajímavá, a koliv se ve spole nosti stále vyvíjí“ (Funkhouser, 1973: 72).  
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SUMMARY 

This master thesis dealt with the media coverage of HIV / AIDS in the czech 

newspapers (MF Dnes, Hospodá ské noviny, Blesk) in the course of fourteen years 

(1992, 1996, 2000, 2004, 2009). Results of analysis of quantitative and qualitative 

research showed that in the nineties of the 20th century (1996 and 1998) followed the 

media agenda status of new infections of HIV / AIDS. In 1996, the media coverage of 

the topic of HIV / AIDS in the most frequent comparison between years (398 articles) 

and the number of newly registered HIV-positive increase (20 %). By contrast, in 1998, 

annual number of HIV positive decreased (50 %) and media coverage of the topic of 

HIV / AIDS as well. On the other hand, this argument was refuted by further 

developments in the czech media, specifically in 2009. The number of newly infected in 

2009, compared with 1996, more than triple. Articles on HIV / AIDS, it was in 2009 

(294 articles) by about a quarter less than in 1996 (398 articles). Throughout the period, 

reflect not the level of expenditure specified in the Ministry of Health HIV / AIDS, 

increased media attention, or the increase in new infections.  

The hypothesis of episodic framing of the articles on HIV / AIDS was confirmed in this 

thesis. Daily newspapers in nearly all cells analyzed (more than 90%) utilized notified 

of the issue of HIV / AIDS episodic framing, MF Dnes have mostly (97.8%), followed 

by Blesk (92, 9%), the least Hospodá ské noviny (90, 4 %), and this trend is 

strengthened with the development. The most representative theme in the context of 

HIV / AIDS were celebrities which were analyzed also in the qualitative case study.  

The analysis surprisingly showed that the event on World AIDS Day on  1st December, 

in the czech media is not quite frequent period, which is the strongest media coverage of 

the topic of HIV / AIDS in the year. In the Czech republic the stongest media coverage 

enjoyed the month of May which is celebrated in various cities aroud republic: T den 
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boje proti AIDS a ”Candlelight Day“ with the participation of nonprofit organizations 

and schools in the towns. We may assume that because of their journals on the basis of 

geographic proximity to report to often.  

Results of a qualitative text analysis showed the relationship between celebrities and the 

theme topic of HIV / AIDS. Cells, where HIV-positive figured celebrities, the rules 

were written in an optimistic sense. The accent was put on the fact that these people 

despite their diagnoses perform their job or return to their jobs, about his illness openly 

talked and space was also devoted to their closest relatives and the stigma that HIV-

positive as the company faced. In contrast, cells of HIV-positive, their lives and how 

they infect a few exceptions, sounded in the sense that they managed to 

"punishment"for their behavior that deviated from the norm or "punishment" for it was 

a drug, possibly for their orientation. The trend towards stereotypical vision of AIDS 

was analyzed media texts obvious. In many cases, the articles given in the causality 

between HIV positive and persons with a homosexual orientation. 
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SEZNAM P ÍLOH 
P íloha . 1:  Kodovací kniha 
 

1. Název periodika 

1. Hospodá ské noviny 

2. Blesk 

3. MF Dnes 

2.   Datum vydání 

DD/MM/YYYY 

3. Strana 

1. strana 1 

2. strana 2 

3. strana … 

4. Rozsah (po et znak ) 

1. krátká zpráva (do 1000 znak  v . mezer) 

2. st edn  dlouhá zpráva (do 3000 znak  v . mezer) 

3. rozsáhlá zpráva (více ne  3001 znak  v . mezer) 

5. Dominance tématu v p ísp vku 

1.HIV/AIDS jako hlavní téma p ísp vku (téma, které je iniciátorem lánku a je jeho 

hlavním tématem) 

2.HIV/AIDS jako téma zna ného rozsahu (více ne  polovina lánku o HIV/AIDS) 

3.HIV/AIDS jako dopl ující téma (zmínka o HIV/AIDS) 

6. Hlavní téma p ísp vku  

1. d ti s AIDS (zprávy o d tech naka en ch AIDS) 

2. ve ejné osoby s AIDS (osobní informace o lidech ijících s AIDS) 

3. epidemie (zprávy se statistick mi údaji o po tu nov  hlá en ch HIV pozitivních) 

4. v da a v zkum (zprávy o nov ch v deck ch pokrocích na poli v zkumu) 
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5. prevence AIDS (zprávy informujících o zásadách prevence)  

6. diskriminace a lidská práva ( patné zacházení s lidmi íjících s AIDS, právo) 

7. pomoc lidem s AIDS (nap . innost nevládních organizací) 

8. státní politika v i AIDS (zprávy o preventivních kampaních, rozpo tu na 

problematiku, politika EU) 

9. lidská práva (práva a jeho poru ení) 

10. etika (nakládání s HIV pozitivními osobami)  

11. lidsky jímavé p íb hy o lidech ijících s AIDS (p íb hy o lidech ijících s AIDS)  

12. v zkum ve ejného mín ní 

13. ostatní 

14. celebrity (zprávy v souvislosti s ve ejn  znám mi osobami) 

15. zprávy o drogách (zprávy o drogov  závisl ch) 

16. zprávy v souvislosti s kriminalitou (a kriminálními zlo iny) 

17. zprávy pocházející z afrického kontinentu 

18. zprávy o Sv tovém dni boje proti AIDS 

19. zprávy s v tem r zn ch nemocí, kde figuruje i HIV/AIDS 

20. zprávy o konferenci o HIV/AIDS a vydané zprávy WHO nebo OSN 

21. zprávy zalo ené na vydan ch statistikách 

22. zprávy o p enosu HIV/AIDS zví aty 

23. zprávy o prostituci 

24. zprávy o nebezpe ném sexuálním chování, promiskuitním chování 

7. Vedlej í téma p ísp vku 

1. d ti s AIDS (zprávy o d tech naka en ch AIDS) 

2. ve ejné osoby s AIDS (osobní informace o lidech ijících s AIDS) 

3. epidemie (zprávy se statistick mi údaji o po tu nov  hlá en ch HIV pozitivních) 
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4. v da a v zkum (zprávy o nov ch v deck ch pokrocích na poli v zkumu) 

5. prevence AIDS (zprávy informujících o zásadách prevence)  

6. diskriminace a lidská práva ( patné zacházení s lidmi íjících s AIDS, právo) 

7. pomoc lidem s AIDS (nap . innost nevládních organizací) 

8. státní politika v i AIDS (zprávy o preventivních kampaních, rozpo tu na 

problematiku, politika EU) 

9. lidská práva (práva a jeho poru ení) 

10. etika (nakládání s HIV pozitivními osobami)  

11. lidsky jímavé p íb hy o lidech ijících s AIDS (p íb hy o lidech ijících s AIDS)  

12. v zkum ve ejného mín ní 

13. ostatní 

14. celebrity (zprávy v souvislosti s ve ejn  znám mi osobami) 

15. zprávy o drogách (zprávy o drogov  závisl ch) 

16. zprávy v souvislosti s kriminalitou (a kriminálními zlo iny) 

17. zprávy pocházející z afrického kontinentu 

18. zprávy o Sv tovém dni boje proti AIDS 

19. zprávy s v tem r zn ch nemocí, kde figuruje i HIV/AIDS 

20. zprávy o konferenci o HIV/AIDS a vydané zprávy WHO nebo OSN 

21. zprávy zalo ené na vydan ch statistikách 

22. zprávy o p enosu HIV/AIDS zví aty 

23. zprávy o prostituci 

24. zprávy o nebezpe ném sexuálním chování, promiskuitním chování 

8. Autor p ísp vku 

1.  redak ní 

2. agenturní ( TK) 
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3. agenturní (AP) 

4.  agenturní (Reuters) 

5. ostatní 

6. agenturní (AFP) 

8. INT zahrani ní zdroj blí e neuveden  

9.  neuvedeno 

9. Orientace zprávy  

1. na událost (odkaz ke specifické události, p ísp vek jako p íb h) 

2. na téma (zpráva se statistikami problematiky HIV/AIDS, prognózy, atp.) 

9. nedá se jednozna n  ur it 

10. Rubrika 

1. domácí (domicil je z R) 

2. zahrani ní (domicil je zahrani ní) 

9. nelze ur it 


