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BACKGROUND: The paper discusses the media coverage

of the HIV/AIDS issue in the Czech print media from 1996 to

2009. AIM: The study compares the long-term media

agenda (the number of articles and topics related to

HIV/AIDS) with the incidence of reported HIV-positive cases

and subsidies of the Ministry of Health of the Czech Repub-

lic for HIV/AIDS prevention. METHODS: The analysis fo-

cuses on two aspects: descriptive content analysis of

newspaper articles related to HIV/AIDS and a case study re-

flecting the semantic structures, attributes, and frames of

the HIV/AIDS issue in newspaper articles.
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KLÍÈOVÁ SLOVA: NASTOLOVÁNÍ AGENDY – HIV/AIDS – MEDIÁLNÍ POKRYTÍ – SVÌTOVÝ DEN BOJE PROTI AIDS

VÝCHODISKA: Text pojednává o mediálním pokrytí té-
matu HIV/AIDS ve vybraných èeských médiích od poloviny
90. let 20. století do roku 2009. Práce srovnává vývoj medi-
ální agendy (poèet èlánkù a témat, které byly v souvislosti
s problematikou HIV/AIDS v denících uveøejnìny) s reál-
ným poètem novì hlášených HIV pozitivních osob a obje-
mem finanèních prostøedkù ze státního rozpoètu urèených
na prevenci v této oblasti. CÍL, METODY, SOUBOR: Cí-
lem studie je urèit dominantní trendy v referování

o HIV/AIDS v èeských médiích a identifikovat pøevažující
mediální rámcování tohoto tématu, a to kombinací kvanti-
tativních a kvalitativních analytických nástrojù. Analyzo-
váno bylo celkem pìt kalendáøních rokù v rozmezí let 1996
až 2009. VÝSLEDKY: Z výsledkù studie vyplývá, že míra
mediální pozornosti tématu HIV/AIDS není odvislá od vý-
voje HIV pozitivních pøípadù a téma HIV/AIDS je v èeských
médiích pøevážnì soustøedìno kolem mediálnì atraktiv-
ních témat a mainstreamových celebrit.
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� 1 ÚVOD
Témìø ve všech deklaracích o problematice HIV/AIDS, kte-

ré byly pøijaty Organizací spojených národù, Svìtovou

zdravotnickou organizací, Evropskou unií a èlenskými stá-

ty, mezi než patøí i ÈR, se objevují normativní požadavky na

média spoèívající v aktivním informování a pomoci pøi pre-

venci HIV/AIDS (Deklarace závazkù OSN v oblasti

HIV/AIDS, 2001; Politická deklarace OSN, 2006; Brémské

prohlášení, 2007). Informují masová média o HIV/AIDS ne-

zaujatì a odpovídá pozornost médií trendùm v poètu novì

nakažených? Cílem následujícího textu je rozbor obrazu

HIV/AIDS v èeských médiích a jeho rùzné charakteristiky.

Práce na téma mediálního pokrytí problematiky HIV/AIDS

v Èeské republice dosud chybí. K mediálnímu rozboru jsou

pøipojeny i dva aspekty související s HIV/AIDS, konkrétnì

historie hlášených HIV pozitivních pøípadù v Èeské repub-

lice a výše úèelovì urèených prostøedkù z veøejných rozpoè-

tù na prevenci HIV/AIDS.

Samotné analýze pøedcházely tøi výzkumné teze:

1/ Mediální zájem o problematiku HIV/AIDS byl v devade-

sátých letech 20. století úmìrný nárùstu novì nakažených.

2/ Schopnost tématu HIV/AIDS ovlivnit agendu a dostat se

do médií je dána událostmi souvisejícími s tímto tématem,

nikoliv problémem jako takovým. Jednotlivé èlánky a zprá-

vy o HIV/AIDS jsou postaveny jako pøíbìhy orientované na

související události a nikoliv na samotný problém vzrùstají-

cího poètu novì hlášených HIV pozitivních osob. Události

jsou v pøípadì referování o problematice HIV/AIDS rámco-

vány médii epizodicky spíše než tematicky1.

3/ Média zdùrazòují odlišné atributy pøi referování o veøej-

nì známých HIV pozitivních osobách a pøi referování o os-

tatních HIV pozitivních osobách.

� 2 METODOLOGIE
Pro úèely deskriptivního rozboru zamìøeného primárnì na

mediální pokrytí tématu HIV/AIDS v èeských denících byla

zvolena kvantitativní obsahová analýza. Pro detailnìjší

analýzu tématu HIV/AIDS a hlubší rozbor kontextových

prvkù pak byly využity kvalitativní analytické nástroje.

Metodologie analýzy je inspirována longitudinální kvanti-

tativní studií Everetta M. Rogerse et al. (1991) AIDS in the

1980s: The Agenda Setting Process for Public Issue a kom-

parativní studií Nelsona Tranquiny (2007) HIV/AIDS as

a News. Podobnì jako v pøípadì uvedených autorù jsou po-

užity rùzné zdroje a analyzovány vztahy mezi daty získaný-

mi na základì kvantitativní obsahové analýzy novinových

èlánkù o HIV/AIDS a tzv. „indikátorù skuteènosti“ (Rogers,

et al., 1991, p. 4; Funkhouser, 1973), kterými jsou v našem

pøípadì poèty novì nakažených (incidence) HIV/AIDS v ÈR

a výdaje Ministerstva zdravotnictví ÈR urèené na proble-

matiku HIV/AIDS. Tato práce tedy vedle sebe staví výsled-

ky kvantitativní obsahové analýzy mediálních obsahù, sta-

tistická data Národní referenèní laboratoøe pro HIV/AIDS

a objem úèelovì urèených prostøedkù Ministerstva zdravot-

nictví ÈR alokovaných na problematiku HIV/AIDS.

Zkoumání je doplnìno kvalitativní textuální analýzou

zamìøenou na kontexty a atributy mediálního referování

o HIV/AIDS. Tento kombinovaný pøístup bývá oznaèován

jako: „(…) sekvenèní triangulace, která znamená, že výsled-

ky aplikace jedné z metod usmìròují aplikace následné dru-

hé metody“. (Hendl, 1999, p. 147)

� 3 KONSTRUKCE ANALYZOVANÉHO
VZORKU
Mediální pokrytí tématu HIV/AIDS bylo analyzováno v de-

nících MF Dnes, Blesk a Hospodáøské noviny v pìti èaso-

vých horizontech: 1996 (1. 1.–31. 12. 1996), 1998 (1. 1.–31.

12. 1998), 2000 (1. 1.–31. 12. 2000), 2004 (1. 1.–31. 12. 2004)

a 2009 (1. 1.–31. 12. 2009). Relevantní mediální obsahy byly

vybrány prostøednictvím databáze spoleènosti Anopress2,

a to pomocí fulltextového vyhledávání a lexikálního filtru ve

tvaru: [HIV, AIDS, HIV AND AIDS, HIV OR AIDS]3.

Jednotkou analýzy byl každý èlánek, tedy graficky

a tematicky ucelený redakèní pøíspìvek oznaèený nadpi-

sem. Analýza se soustøedí pouze na zpravodajské pøíspìv-

ky, vyøazeny tedy byly magazíny, pøílohy a komerèní suple-

menty jednotlivých deníkù. Pokud databáze Anopress vy-

hledala urèitý èlánek nìkolikrát (stejný èlánek napøíklad

vyšel také v ostatních regionálních mutacích), byl èlánek

zapoèítán do analýzy pouze jednou.

Mechanismus výbìru analyzovaného vzorku byl násle-

dující: Celkový poèet textù vyfiltrovaných na základì klíèo-

vých slov z databáze Anopress èítal 1 728 èlánkù. S ohledem

na zacílení a rozsah práce bylo pøistoupeno k redukci množ-

ství analyzovaných materiálù na koneèný analyzovaný vzo-

rek 500 èlánkù (tabulka 1).
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1/ Viz DeVreese (2005).

Tabulka 1 / Table 1
Analyzovaný vzorek

Sample under analysis

Rok Poèet èlánkù

1996 116

1998 71

2000 113

2004 115

2009 85

celkem 500

2/ Blíže viz http://www.anopress.cz.

3/ Nastavení lexikálního filtru je dáno pøedevším faktem, že slovo HIV nebo

AIDS nenabývá jiných tvarù a další synonyma nejsou bìžná a lze pøedpokládat,

že výskyt jiných pojmenování (bez souèasné pøítomnosti alespoò jednoho z klí-

èových slov) se limitnì blíží nule.



Zkoumaný vzorek byl zkonstruován tak, aby poèet

èlánkù k samotné analýze (500) kopíroval rozložení všech

èlánkù (1 728). V rámci pravdìpodobnostního stratifikova-

ného výbìru byl tedy zjištìn pomìr èlánkù v daném mìsíci

k celku analyzovaného roku tak, aby tento pomìr zùstal

stejný i po redukci èlankù.

Po kvantitativní obsahové analýze následuje kvalita-

tivní textuální analýza vybraných èlánkù. Èlánky byly vy-

bírány z analyzovaného vzorku (500) èlánkù, ve kterých

v rámci hlavního tématu vystupovaly buï celebrity, nebo

HIV pozitivní osoby (celkem 93 èlánkù). V pøípadové studii

jsou tak zahrnuty všechny èlánky, které se významnì vì-

nují tématu celebrit a HIV pozitivních v èeských denících

(tabulka 2).

Jak je uvedeno výše, tøetí výzkumná teze pøedpokládá,

že média pøipisují nemoci AIDS rùzná oznaèení. Pøi refero-

vání o HIV pozitivních veøejnì známých osobách (celebri-

tách) a ostatních osobách HIV pozitivních dochází k zdùraz-

òování odlišných atributù, dùraz je kladen na následující

otázky: Jak frekventované je v analyzovaných textech uží-

vání rùzných pøirovnání pøi referování o tématu

HIV/AIDS? Jaká pøídavná jména asociují média s nemocí

AIDS? Liší se zdùrazòované atributy u osob veøejnì zná-

mých a u ostatních HIV pozitivních? Jak média pøistupují

pøi referování o problematice HIV/AIDS k osobám s homo-

sexuální orientací? S jakou další skupinou je téma

HIV/AIDS spojováno?

� 4 VÝSLEDKY
Z výsledku provedené analýzy vyplývá, že v devadesátých

letech 20. století kopírovala mediální agenda stav novì hlá-

šených HIV pozitivních osob. V roce 1996 bylo mediální po-

krytí tématu HIV/AIDS v porovnání jednotlivých rokù vù-

bec nejèetnìjší (116 èlánkù) a poèet novì hlášených HIV po-

zitivních zaznamenal meziroènì nárùst o 20 %. Když v roce

1998 klesl meziroèní poèet HIV pozitivních (o 50 %), vykázala

obdobný trend i køivka mediálního pokrytí tématu HIV/AIDS

(o 39 % ménì èlánkù). Tento trend lze vysledovat také v letech

2000 a 2004. Konec prvního desetiletí (rok 2009) tento trend

však nepotvrzuje. Míra mediální agendy není pøímo úmìrná

poètu novì hlášených pøípadù HIV/AIDS. Poèet novì hláše-

ných HIV pozitivních byl v roce 2009 v porovnání s rokem

1996 dokonce více než trojnásobný. Mediální zájem o proble-

matiku v roce 2009 upadá, èlánkù o HIV/AIDS bylo v roce

2009 o ètvrtinu (27 %) ménì než v roce 1996.

V prùbìhu celého sledovaného období nereflektuje vý-

še výdajù MZÈR urèených na problematiku HIV/AIDS poè-

ty novì hlášených HIV pozitivních osob. Poèet novì hláše-

ných HIV pozitivních pøípadù kontinuálnì narùstá, zatím-

co výdaje MZ ÈR stabilnì klesají a mediální pozornost

tématu HIV/AIDS osciluje bez zøetelné návaznosti na roz-

sah problému (poèty hlášených pøípadù) a finanèní podporu

preventivních programù (výše úèelovì urèených prostøedù

z MZ ÈR) (graf 1).
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Tabulka 2 / Table 2
Vzorek pro pøípadovou studii

Case study sample

Rok Poèet èlánkù

1996 34

1998 7

2000 10

2004 16

2009 26

celkem 93

116

71

113 115

85

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1996 1998 2000 2004 2009

rok

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000
poèet èlánkù
poèet nových HIV pozitivních
výdaje

po
èe

t
H

IV
po

zi
ti

vn
íc

h

vý
da

je
v

ti
s.

K
è

Graf 1 / Graph 1
Poèet èlánkù, poèet pøípadù HIV pozitivních (roèní incidence) a výdaje na problematiku HIV/AIDS

Number of articles, number of HIV-positive cases (annual incidence), and expenditures earmarked for the HIV/AIDS issue



Nejèastìji se tématu HIV/AIDS v prùbìhu sledova-

ných let vìnoval deník MF Dnes (54 % všech uveøejnìných

èlánkù), a to témìø dvakrát více než deník Blesk (25 %

všech èlánkù) a Hospodáøské noviny (21 % všech èlánkù)

(tabulka 3).

Vùbec nejèastìjším tématem v denících v souvislosti

s HIV/AIDS se staly èlánky o celebritách (16 % všech èlán-

kù), které se vìnují pomoci lidem nakaženým virem HIV

(40 % èlánkù o celebritách), pøípadnì zprávám èi podezøe-

ním, že tyto veøejnì známé osoby jsou HIV pozitivní (39 %

èlánkù o celebritách). Celebrity byly nejfrekventovanìjším

tématem také v deníku Blesk (40 %) i v MF Dnes (20 %), aè-

koliv v MF Dnes byla vcelku rovnomìrnì zastoupena i os-

tatní témata.

Významnì zastoupeny byly také èlánky, u kterých by-

la hlavním tématem vìda a výzkum HIV/AIDS (9,4 % všech

analyzovaných èlánkù). V rámci tématu vìdy a výzkumu

bylo nejèastìjším vedlejším tématem téma epidemie

HIV/AIDS (20 % èlánkù o vìdì a výzkumu se vztahovalo

k tématu epidemie).

Téma HIV/AIDS v souvislosti s africkým kontinentem

(8,8 % všech analyzovaných èlánkù) se vyskytovalo spoleè-

nì s tématem epidemie HIV/AIDS v Africe (50 % všech èlán-

kù, kde téma HIV/AIDS a Afrika bylo hlavném tématem)

(tabulka 4).

V souvislosti s drogovou problematikou a HIV/AIDS se

deníky nejèastìji vìnovaly postupu státních orgánù v této

oblasti (14 % èlánkù o drogách) a dále pøíbìhùm drogovì zá-

vislých osob, které se nakazily virem HIV (11 % èlánkù

o drogách). Nejèastìji se problematice drog a HIV/AIDS vì-

novala na svých stranách MF Dnes (19 %). Celkem dvì pro-

centa z tìchto èlánkù v MF Dnes se vìnovaly léèbì.

Výsledky kvalitativní obsahové analýzy potvrzují, že

v pøípadì tématu HIV/AIDS bylo velmi èasté epizodické

rámcování (druhá výzkumná teze), tedy orientace na pøí-

bìh, a bìhem let získávalo na dominanci. Lze tedy konstato-

vat, že schopnost tématu HIV/AIDS pøekroèit práh mediál-

ní pozornosti a dostat se do zpravodajské agendy je dána

událostmi a pøíbìhy souvisejícími s HIV/AIDS, ne samot-

ným tématem HIV/AIDS. Orientace na událost a epizodické

rámcování patøí již k ustáleným pravidlùm pøi vzniku

zpráv a platí i pro problematiku HIV/AIDS. Všechny tøi sle-

dované deníky v pøesvìdèivé vìtšinì všech analyzovaných

èlánkù – ve více než 90 % – využily pøi referování o tématu

HIV/AIDS epizodického rámcování. Nejèastìji pak MF

Dnes (97,8 %), následována Bleskem (92,9 %) a Hospodáø-

skými novinami (90,4 %).

Pozoruhodné je zjištìní, že mediálnì nejexponovanìj-

ším mìsícem (graf 2) není pøelom listopadu a prosince, kdy

si 1. prosince pøipomínáme výroèí obìtí AIDS, ale kvìten,

kdy dochází k vùbec nejvìtšímu mediálnímu pokrytí téma-

tu HIV/AIDS v èeských denících. V kvìtnu je totiž poøádán

den boje proti AIDS známý pod jménem „Svìtlo pro AIDS“

neboli „Candlelight Day” a „Týden boje proti AIDS“, který

se pøipomíná v jednotlivých mìstech ÈR za úèasti nezisko-

vých organizací a škol. Geografická blízkost4, tedy akce po-

øádané v ÈR, a fakt, že Roèenka Národního programu

HIV/AIDS s meziroèním shrnutím poètu novì nakažených

je vydávána SZÚ právì v tomto mìsíci, zde mùže být pro

média dùvodem, proè o událostech spojených s problemati-

kou HIV/AIDS referují nejvíce právì v kvìtnu. Dalším vý-

raznì exponovaným obdobím je pøelom listopadu a prosin-

ce, zde lze za pøíèinu oznaèit již zmiòovaný Svìtový den boje

proti AIDS. U kvìtnových i prosincových výroèí se jedná

o plánované události5, na které se média mohou pøipravit

a u nichž lze pøedpokládat zájem médií.

V rámci pøípadové studie, která analyzovala významo-

vé struktury a atributy pøisuzované médii pøi referování

o HIV pozitivních, byl potvrzen pùvodní pøedpoklad, že

v prùbìhu let získalo téma HIV/AIDS øadu negativních at-

ributù a pøirovnání, která pracují s psychologickými kono-

tacemi obav a hrozeb jako napøíklad „strach z AIDS“, „AIDS

jako synonymum smrti pro souèasnost“ nebo „AIDS – lidská

tragédie“.
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Tabulka 3 / Table 3
Podíl médií v analyzovaném vzorku (N=500)

The proportions of the media in the sample under analysis (N=500)

Médium N %

MF Dnes 270 54

Blesk 126 25,2

Hospodáøské noviny 104 20,8

celkem 500 100

Tabulka 4 / Table 4
TOP 10 témat v médiích (N=500)

TOP 10 topics of the media coverage (N=500)

Téma %

celebrity 16,0

vìda a výzkum 9,4

Afrika 8,8

drogy 8,4

prevence 6,0

statistiky 5,8

epidemie 5,4

lidsky jímavé pøíbìhy 4,6

státní politika 3,6

veøejné osobnosti s onemocnìním AIDS 3,0

4/ Viz „zpravodajské hodnoty“ u Galtunga a Rugeové (1965), popø. u Hartle-

yho (1982, s. 75–86).

5/ Blíže viz Daniel J. Boorstin (1992).



K nejèastìjším pøidávaným charakteristikám patøí

sousloví jako „zákeøný vir“ nebo „zákeøná a nevyléèitelná

nemoc“, „zrádná a nakažlivá“ nebo „smrtelná choroba“.

Existence léèebných postupù, napø. antiretrovirové léèby,

nebyla v analyzovaných textech, které postihovaly spoleèné

téma HIV/AIDS a celebrit, vùbec zmiòována.

V analyzovaných denících byla patrná tendence uvádìt

téma HIV/AIDS v kontextu boje proti zlu, respektive války

dobra se zlem. Tato bipolární rétorika v textech èasto obsaho-

vala sousloví jako „boj proti AIDS“, „válka s chorobou AIDS“,

„potírání AIDS“, „globální hrozba AIDS“, „AIDS – tikající

bomba“ nebo „poslat na smrt“. Ve sledovaných médiích tak

pøevažovalo schematické a významovì znaènì redukované

oznaèování aspektù spojených s nemocí a léèbou HIV/AIDS.

Pøípadová studie dále ukázala na zajímavé atributy,

které byly v èláncích o HIV pozitivních zdùrazòovány, pøe-

devším jsou patrné rozdíly v referování o celebritách v po-

rovnání s „ostatními“ HIV pozitivními.

Souhrnnì lze øíci, že èlánky o HIV pozitivních celebri-

tách byly rámcovány spíše pozitivnì. Veøejnì známé osoby

dostaly možnost o svém onemocnìní otevøenì mluvit a pro-

stor byl vìnován také jejich pøíbuzným a stigmatizaci, kte-

rou od okolí jako HIV pozitivní zažívají. Naproti tomu èlán-

ky o „ostatních“6 HIV pozitivních osobách, jejich životních

osudech a o tom, jak se nakazily, vyznívaly až na výjimky

tak, že tyto osoby stihl „trest“ za jejich chování, které se od-

chýlilo od spoleèenských norem, „trest“ za užívání drog,

eventuálnì za jejich homosexuální orientaci. Byly tedy od-

haleny kvalitativní diference mezi èlánky o HIV pozitivních

celebritách, kterým byl zpravidla dáván prostor k vyjádøení

a média s nimi do jisté míry sympatizovala, a èlánky o ostat-

ních HIV pozitivních osobách, o kterých bylo referováno spí-

še negativnì, jako o lidech, jejichž chování se odchýlilo od

normy a stihl je za to trest (homosexuálové a uživatelé

drog).

V souvislosti s celebritami (HIV negativními) a téma-

tem HIV/AIDS byly v textech slavné celebrity pøítomny ja-

ko tváøe propagaèních kampaní, které zajišťují hlavnì pub-

licitu akce. Zajímavé je, že u tohoto typu èlánkù se dále

o problematice HIV/AIDS nepíše a zmínka o HIV/AIDS je

omezena na pouhý fakt, že peníze budou vìnovány na boj

proti nemoci AIDS. HIV pozitivním osobám, na jejichž pod-

poru byly tyto akce poøádány, nebyl dán v èláncích žádný

prostor k vyjádøení.

� 5 DISKUSE
Analýza mediálního pokrytí tématu HIV/AIDS došla k po-

dobným výsledkùm jako studie Mollyann Brodie et al.

(2004). Dominantním tématem práce Mollyan Brodie sice

byla prevence (13 % všech èlánkù), na druhém místì se

však, podobnì jako v našem pøípadì, umístily èlánky o vìdì

a výzkumu HIV/AIDS (11 % èlánkù) (Brodie et al., 2004).

Výsledek realizované analýzy byl do jisté míry ve sho-

dì také se studiemi Nelsona Traquiny (2004; 2007). Studie

totiž prokázaly pøíklon èlánkù o HIV/AIDS k epizodickému

rámcování a zdùrazòování kontextových pøíbìhù. „Témata

HIV/AIDS jsou médii zpracovávána jako zprávy orientova-

né na události, což podtrhuje i souèasný trend žurnalistiky.

Zprávy vyprávìjí pøíbìhy, díky kterým mohou pøíjemci lépe

porozumìt sociálním tématùm.“ (Traquina, 2007, p. 366).

Pøi sledování témat mediální agendy poukázala Brodie

et al. (2004) na ètyøi vrcholy nejrozsáhlejšího mediálního

pokrytí, kterých dosáhlo téma HIV/AIDS. Konkrétnì to by-

lo v roce 1987 vzhledem k vývoji epidemie HIV/AIDS, v roce

1991, kdy Magic Johnson oznámil svou HIV pozitivitu; v ro-

ce 1996, kdy pøišla na trh nová antiretrovirotika, a v roce

2011/ 11 / 4

PÙVODNÍ PRÁCE

205HIV/AIDS V ÈESKÝCH DENÍCÍCH V PROMÌNÁCH ÈASU ADIKTOLOGIE

-20,8

-1,6

5,6

10,4

15,2

0,8
3,2

-20,8

-1,6

-6,4

12,8

3,2

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mìsíc

100 %

p
o

kl
es

a
vz

es
tu

p
%

Graf 2 / Graph 2
Èlánky podle data vydání v mìsících, srovnání s prùmìrem v procentech (pokles a vzestup proti prùmìru), n=500

Articles according to the month of issue; a percentage comparison to the average (decline and rise relative to the average)

6/ Èlánky o osobách, které nespadají do kategorie celebrit èi veøejnì zná-

mých osobností.



2001, kdy WHO ohlásila znepokojující nárùst poètu novì

hlášených HIV pozitivních ve svìtì.

Obecnì øeèeno, byla to témata epidemie, celebrit a vì-

dy a výzkumu, která zapøíèinila maximální mediální pokry-

tí, podobnì jako v pøípadì naší analýzy. V èeských denících

bylo nejvíce èlánkù vìnováno tématu HIV/AIDS v roce 1996

(116), v roce 2000 (113) a 2004 (115). V roce 1996 to v èes-

kých médiích bylo rovnìž v souvislosti s návratem HIV pozi-

tivního basketbalisty Magica Johnsona do NBA, v roce 2000

pak vzbudila pozornost médií mezinárodní konference o vý-

voji epidemie AIDS ve svìtì. V roce 2004 pak byla tématu

HIV/AIDS vìnována pozornost pøedevším v souvislosti se

státní politikou vùèi AIDS, neboť celoevropskou agendu bo-

je proti HIV/AIDS dostal na starost první èeský eurokomi-

saø Pavel Telièka.

� 6 ZÁVÌR
Závìrem je nutno zdùraznit, že pøíèinná souvislost mezi

mediální agendou, poèty HIV pozitivních a výdaji z veøej-

ných rozpoètù na problematiku HIV/AIDS není zdaleka jed-

noznaèná. Z prezentovaných údajù vyplývá, že reálný vývoj

poètu HIV pozitivních neovlivòuje míru pozornosti, kterou

tématu vìnují zpravodajská média, ta se spíše soustøedí na

líbivá a mainstreamová témata a události, téma HIV/AIDS

se tak vìtšinou objevuje jakoby mimodìk v souvislosti s ce-

lebritami, pøípadnì ve spojení s výraznì negativními udá-

lostmi. Pøidruženým zjištìním analýzy je také fakt, že výše

veøejných prostøedkù urèených na prevenci HIV/AIDS je

v èase nepøímo úmìrná poètu novì zjištìných HIV pozitiv-

ních osob. Logika alokace veøejných prostøedkù je podobná

mediální logice v tom ohledu, že se zjevnì neøídí reálným

vývojem problematiky HIV/AIDS v ÈR.
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