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Studentka se ve své diplomové práci zabývá aktuální problematikou, které není 
v posledních letech v naší péči o zdraví věnována adekvátní pozornost. Zaměřila se na 
výuku na základních školách a na to, jak učitelé s problematikou HIV/AIDS seznamují 
své žáky. 

Abstrakt je poněkud kostrbatě přeložen do angličtiny, čímž pozbývá srozumitelnosti.

V úvodu k práci studentka upozorňuje na závažnou skutečnost, která není dostatečně 
doceněna veřejností ani tvůrci veřejné politiky. Jedná se o to, že v současné době 
nevěnujeme problematice HIV/AIDS dostatečnou pozornost, zdaleka ne takovou, jakou 
by si tento problém vzhledem ke svému dopadu na stav veřejného zdraví zasluhoval. Po 
určité „informační euforii“ zejména v 90. letech, kdy byla problematice HIV/AIDS 
věnována pozornost zejména díky různým kampaním financovaným jak z prostředků 
Ministerstva, ale také dalších jiných tuzemských i zahraničních organizací, nastalo 
období, kdy se o této problematice příliš nehovoří a zcela minimálně se objevuje 
v médiích (v souvislosti se situací v ČR). Tato situace je v naprostém rozporu se situací 
epidemiologickou, kdy je zřejmé, že počet nemocných v ČR nejen narůstá, ale nejsou 
dostatečně včas diagnostikováni. Proto považuji volbu tohoto tématu za velmi cennou. 

Autorka v úvodu své práce upozorňuje na problémy v uchopení tohoto problému a 
metodologického přístupu, vzhledem k tomu, že neexistuje ucelený přístup základního 
školství k prevenci HIV/AIDS (ale ani dalších závažných onemocnění). 

V teoretické části studentka stručně charakterizuje problém HIV/AIDS, průběh infekce, 
historii tohoto relativně nového onemocnění a možnosti efektivní prevence proti přenosu 
viru. Charakterizuje také způsoby, kterými se virus nepřenáší. Dále popisuje některé 
právní aspekty související s infekcí HIV/AIDS, zejména situace, kdy se vyšetření provádí 
a kdy nikoli, kdy může být povinně uloženo, stejně tak jako předávání a ochranu 
informací. Stručně charakterizuje také Národní program řešení problematiky HIV/AIDS a 
poznamenává, že součástí tohoto programu je také vzdělávání v problematice HIV/AIDS. 

Další vcelku obsáhlá kapitola přehledně uvádí a komentuje epidemiologická data o 
výskytu HIV/AIDS u nás i v zahraničí. Z těchto dat zcela jasně vyplývá, že se jedná o 
závažný problém, a to i u nás. 



Autorka stručně charakterizuje některé instituce či organizace a jejich roli v prevenci 
HIV/AIDS (Národní koordinátor, Česká společnost AIDS pomoc, iniciativu v rámci 
projektu Zdravá škola).

V úvodu k teoretické části práce autorka vysvětluje, proč se rozhodla pro kvalitativní 
šetření. Domnívám se, že se rozhodla správně, neboť kvantitativní šetření se jevilo jako 
velmi zkreslené již například ochotou jednotlivých škol vůbec spolupracovat a na 
projektu se podílet. Vzniklo by tak zásadní zkreslení. Přestože určitému zkreslení nebylo 
možné se vyvarovat, kvalitativní šetření mělo potenciál poukázat na určité problémy 
v přístupu pedagogů k problematice HIV/AIDS. V rámci výzkumu studovala autorka 
dokumenty relevantní této problematice a dokumenty jednotlivých škol a dále provedla 
rozhovory s učiteli. Snažila se také zmapovat stav prevence této závažné problematiky na 
úrovni ČR, tato činnost byla umožněna také tím, že pracuje pro Ministerstvo 
zdravotnictví.

Dále jsou uvedeny výsledky šetření, rozhovorů s jednotlivými pedagogy. Kromě určitých 
dílčích výsledků a zmapování názorů a postojů jednotlivých pedagogů dospěla k názoru, 
že: „Na všech školách provádí nějakým způsobem, v různé šíři, osvětu proti této chorobě. 
Dalo by se říci, že určitý časový prostor učitelé mají, ale co jim nejvíce chybí, jsou 
odborné materiály a určitá metodika, podle které by se mohli řídit a předávat dětem na
různých školách podobné informace. Kontinuitu od začátku druhého stupně zajišťuje jen 
jedna z těchto škol, na ostatních se tyto informace předávají až ve vyšších ročnících. 
Krom jedné školy, všechny ostatní uzavírají svojí výuku sezením s externistou nebo
„Hrou proti AIDS“, kdy mají děti možnost si již nabyté vědomosti utřídit a případné 
nedostatky dohnat zajímavou a pro ně zábavnou formou“ 

Z výsledků šetření mezi pedagogy a studia dalších podkladů vyplývají doporučení pro 
praxi, která se týkají jak doporučení ohledně vzdělávání pedagogů o této problematice tak 
jednotlivých aktivit, které by měly školy v rámci prevence HIV/AIDS uskutečnit.

Závěrem: Práci považuji za cennou neboť zpracovává stav určité problematiky v určité 
době, tedy stav prevence HIV/AIDS na základních školách z hlediska pedagogů. 
Doporučuje opatření, která jsou jistě rozumná. Domnívám se, že výsledky práce by bylo 
vhodné publikovat v odborném recenzovaném časopise.

Navrhované hodnocení: Výborně.




