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Abstrakt 

 

Cílem této diplomové práce je snaha zmapovat aktuální stav způsobů výuky prevence 
onemocnění HIV/AIDS na základních školách v Praze. Zaměřuje se na obecný postoj 
učitelů k danému tématu, jejich spolupráci s odborníky a práci s dětmi. 

V kapitolách teoretické části jsou strukturovány obecné informace o onemocnění 
HIV/AIDS, tedy charakteristika, způsoby přenosu, léčby apod. Zaměřuje se na popis 
preventivních činností jednotlivých převážně veřejných aktérů v ČR. 

Praktická část nabízí výsledky výzkumu, které hodnotí současný stav edukace v oblasti 
HIV/AIDS na českých školách. Subjektivní výpovědi jednotlivých dotázaných 
zkombinované s objektivními veřejně známými fakty utvářejí obrázek situace v oblasti 
prevence vůči onemocnění HIV/AIDS. Autorka v rámci svého hodnocení nabízí 
možnosti budoucích postupů pro zlepšení současné situace jak z osobní perspektivy, tak 
z pohledu možných institucionálních změn.  

Klíčová slova: vzdělávání, prevence HIV/AIDS, odborné materiály pro základní školy 

o HIV/AIDS
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Abstract 

 

This diploma thesis is trying to describe the actual situation of methods concerning the 

education about HIV/AIDS at the grammar school programs. It is focused rather in 

finding the teachers’ interest to this topic, their cooperation with the experts and with 

the children. 

In the theoretical part there are the general information about the HIV/AIDS, 

characteristic of the illness, way of the transmission, treatment etc.  This part also 

focuses to the description of the prevention activities of the public bodies in the Czech 

Republic. 

The practical part introduces the results of the research, which evaluate the present state 

of the education about the HIV/AIDS in the grammar schools. Subjective answers from 

the informants in combination with the known facts are forming a good general 

overview to the actual situation in that domain. The author within the evaluation offers 

several possibilities which might be a contribution to the future changes conducting to 

the positive developments of the current situation. 

 

Key words: education, prevention of HIV/AIDS, educational materials for grammar 
school about HIV/AIDS 
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1. Úvod 

Volba problematiky řešené v této diplomové práci byla ovlivněna řadou faktorů. Mezi 

ty nejdůležitější patřila skutečnost, že od devadesátých let se obecně zvýšil výskyt 

infekce HIV a onemocnění AIDS. Díky studiu a nemocenské praxi jsem měla možnost 

si tato fakta potvrdit s řadou odborníků. Jejich zkušenost potvrdila moji domněnku, že 

ačkoli problém jako takový se rozšířil, způsoby jeho řešení a preventivní kroky 

ustoupily do pozadí.  Příčinou sníženého zájmu veřejnosti o toto onemocnění je 

především více medializovaný výskyt dalších nebezpečných nákaz, např. SARS, ptačí 

chřipky či meningokokových onemocnění. Ačkoli diskuse o viru HIV nezmizela úplně, 

je třeba upozornit na snížení informovanosti a především primární a sekundární 

prevence v tomto odvětví ve srovnání s devadesátými lety dvacátého století.  

Tyto okolnosti mě vedly k označení hlavních aktérů, kteří hrají, nebo by měli hrát, 

hlavní roli v oblasti preventivního vzdělávání. Tedy těch, kteří jsou v přímém kontaktu 

s nejvíce rizikovou skupinou, jež by měla znát nebezpečí zmíněné nemoci, tzn. dětí a 

dospívajících. Mezi tyto aktéry patří, nepočítáme-li rodiče, především učitelé. Jsou to 

právě oni, kdo předávají jedny z prvních informací o tématu lidské sexuality a s ní 

spojených rizik. Proto by měli mít určitý vliv na postoje a informovanost dětí a 

dospívajících k sexuálně přenosným chorobám. Domnívám se, že cílová skupina učitelů 

je vhodná pro získání informací k této diplomové práci ohledně jejich způsobů 

komunikace, vzdělávání a zvolených učebních postupů.  

Z důvodu specifického zaměření šetření a možnosti sestavení konkrétních závěrů 

z výzkumu jsem zavrhla jako zdroj informací přímo žáky, kteří mohou samozřejmě 

získávat informace i z jiných zdrojů než pouze ze školního prostředí. K získání tak 

uceleného přehledu bych potřebovala provést daleko širší šetření, jež by muselo být 

předmětem podstatně rozsáhlejšího projektu.  

Při hledání „odrazového můstku“ k pojmutí problematiky edukace dětí a dospívajících 

ze strany jejich učitelů jsem narazila na první překážku. Totiž neexistenci žádné 

jednotné vzdělávací osnovy k tomuto tématu. Bylo proto velmi zajímavé během 

výzkumu sledovat, jaký přístup každá ze škol zvolila a potažmo, jak každý z oslovených 

učitelů představoval a obhajoval svůj způsob podání dané tématiky. 

Diplomovou práci jsem rozdělila do tří hlavních částí. V první části představuji 

onemocnění HIV/AIDS. Tedy to, jak je onemocnění charakterizováno, jaké jsou jeho 
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projevy, jaká existuje dostupná léčba atd. Obecně shrnuji problematiku výskytu tohoto 

onemocnění nejen v České republice, ale i v Evropě a celém světě. 

 Následující kapitola poskytuje přehled informací o způsobech prevence před výše 

zmíněným onemocněním. Praktické části práce popisuji průběh svého výzkumu a jeho 

výsledky. V poslední hlavní kapitole sebrané výsledky výzkumu hodnotím a 

navrhuji možná řešení nových přístupů k dané problematice.  

Cílem výzkumu nemá být kritika učitelů a jejich metod, jak žáky informují o 

problematice onemocnění AIDS. Naopak má být souhrnem různých praktik, které jsou 

v České republice, resp. v Praze aplikovány. Přičemž jsou zdůrazněny ty zajímavé nebo 

osvědčené, následně eventuálně vhodné pro další šíření v rámci primární edukace. Na 

základě výsledků výše uvedeného bádání jsem se snažila vytvořit návrh možných změn, 

který by mě pomoci ve výuce tohoto tématu. Paralelním zaměřením této diplomové 

práce je zjištění postojů učitelů k této problematice a také toho, zda by sami chtěli ve 

výuce prevence HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných chorob aktivně pokračovat, 

diskutovat o nových možnostech komunikace se svými žáky a případně změnit svůj 

dosavadní styl nebo ho naopak sdílet s ostatními kolegy. 
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2. Teoretická část 

2.1 Definice HIV/AIDS 

Definovat onemocnění virem lidské imunodeficience HIV neboli syndromem získané 

imunodeficience (AIDS), je velmi složité, protože záleží  na úhlu pohledu, z něhož toto 

onemocnění hodnotíme. Tedy zda ho definujeme z pohledu zdravotnického, sociálního, 

nebo laického. Proto také níže uvádím několik definic, mezi jinými také definici z 

internetového výkladového slovníku, která je přístupná široké veřejnosti.  

Společný program OSN pro AIDS (UNAIDS)1 charakterizuje HIV a AIDS takto: „HIV 

je zkratka pro „human immunodeficiency virus“, tedy virus způsobující ztrátu 

obranyschopnosti člověka. HIV patří mezi viry (retroviry), které napadají buňky 

lidského imunitního systému (hlavně CD4 positivní T buňky a makrofágy – klíčové 

komponenty imunitního systému) a ničí nebo poškozuje jejich funkci. Infekce tímto 

virem má za následek postupné zničení imunitního systému. AIDS je zkratka pro 

„Acquired immunodeficiency syndrom“, tedy syndromem získané snížené 

obranyschopnosti. Jeho definice je na podkladě sledování známek, příznaků, infekcí a 

nádorů způsobených imunitní nedostatečností, zapříčiněnou nákazou virem HIV“. 

Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice definuje 

AIDS jako infekční onemocnění, představující konečné stadium infekce HIV, které je 

charakterizováno postupným rozvratem a vyčerpáním imunitního systému.2 

Česká lékařská komora definuje infekci virem HIV jako infekci, jež vede k postupné 

destrukci imunitního systému, jejímž konečným důsledkem je syndrom získané 

imunodeficience. AIDS je charakterizován výskytem některého z definujících neboli 

indikativních onemocnění, mezi něž patří určité oportunní infekce, některé nádory, 

kachexie a encefalopatie.3 

                                                      
1 http://data.unaids.org/pub/FactSheet/2008/20080519_fastfacts_hiv_en.pdf  10. 10. 08 

2 Metodický návod č. HEM-3769-3.2.03 k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice, 
Metodické opatření: Řešení problematiky infekce HIV/AIDS (Věstník MZ ČR, částka 8, srpen 2003) 

3 Staňková, M., Roszypa, H: Reg.č. o/020/249, Odborná společnost infekčního lékařství ČLK JEP:Hiv 
infekce, doporučené postupy pro praktické lékaře 
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Dle obecné definice v encyklopedii Wikipedia4 je HIV (z angl. Human 

Immunodeficiency Virus, virus lidské imunitní nedostatečnosti) obalený RNA virus 

náležejícím mezi retroviry, což je skupina virů mající schopnost vytvořit podle své 

RNA řetězec DNA a ten vložit do genomu hostitelské buňky. Způsobuje nemoc AIDS. 

AIDS je zkratka z anglického spojení Acquired Immune Deficiency Syndrome nebo též 

Acquired Immunodeficiency Syndrome, česky syndrom získaného selhání imunity. Je 

to soubor příznaků a infekcí, který je následkem poškození imunitního systému člověka 

virem HIV. 

 

2.2 Historie onemocnění HIV/AIDS 

Nejvíce pravděpodobnou teorií je, že prvními infikovanými byli šimpanzi žijících 

v severní Africe. Do lidské populace se tato infekce přenesla skrze lovce, kteří se 

nakazili z infikované šimpanzí krve5. Jeden z prvních případů je znám ze 70. let u muže, 

který žil v Demokratické Republice Kongo. V letech 1979 – 1981 lékaři v Los Angeles 

a New Yorku popsali výskyt vzácných typů pneumonií, nádorů a dalších onemocnění u 

homosexuální skupiny mužů.  

V roce 1982 se začalo používat oficiálního výrazu „ Acquired immunodeficiency 

syndrom - AIDS“, tedy syndrom získaného selhání imunity. Byl popsán jako oslabení 

imunity se vznikem oportunních infekcí, Kaposiho sarkomu6 a pneumocystových 

infekcí u dříve zdravých lidí. V roce 1983 vědci objevili virus způsobující AIDS, tedy 

virus HIV.  

Od roku 1988 je 1. Prosinec považován za den „Boje proti AIDS“. Od roku 1991 se 

symbolem boje proti HIV/AIDS stala Červená stužka (angl. „Red ribbon“). Červenou 

stužku nosí stále více lidí po celém světě, aby tak demonstrovali svůj zájem o 

problematiku HIV/AIDS a své účastenství s těmi, kteří s HIV infekcí žijí, kteří jsou 

nemocní anebo kteří již této chorobě podlehli. Vyjadřují svou sounáležitost také se 

všemi, kdo se starají a pečují o nemocné s HIV/AIDS.7 

                                                      
4 http://cs.wikipedia.org/wiki/HIV 20. 10. 08 

5 http://www.cdc.gov/hiv/topics/basic/index.htm#symptoms 15. 8. 08 

6 je nádorové onemocnění způsobené lidským herpesvirem HHV-8. Za normálních okolností je imunitní 
systém schopen virus potlačit, nemoc propuká teprve při vážně narušené imunitě. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaposiho_sarkom  21. 6. 08 

7 http://www.aids-hiv.cz/cervenastuzka.html 28. 10. 08 
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2.3 Způsoby přenosu a projevy onemocnění 

Vzhledem k tomu, že se ve své práci zabývám možnostmi prevence přenosu infekce 

HIV, považuji za nutné v této kapitole podat základní přehled o způsobech přenosu a 

zdůraznit také obvyklé mýty a omyly, které jsou s nimi spojeny. 

Virus HIV je velmi citlivý k zevním vlivům, ničí ho běžné fyzikální a chemické 

prostředky, např. teplota nad 60°C, běžné dezinfekční prostředky, např. chlorové 

preparáty. Po zaschnutí virus HIV záhy hyne. Virus HIV se vyskytuje v tělesných 

tekutinách, zejména v krvi, spermatu, poševním sekretu a v mateřském mléku. Aby 

došlo k přenosu infekce, musí do organismu člověka proniknout určité množství viru 

HIV, hovoříme o tzv. infekční dávce. Jsou známy pouze tři způsoby přenosu infekce 

HIV8: 

Nechráněným pohlavním stykem – tento způsob přenosu je nejčastější. Bez rizika není 

ani nechráněný orální sex. Riziko přenosu z muže na ženu je podstatně vyšší než 

z infikované ženy na muže. 

Krevní cestou – přenos HIV/AIDS může být přenesen cestou krevní transfúze, ale 

v dnešní době jsou rizika tohoto přenosu minimální. Při sdílení injekčních stříkaček u 

drogově závislých je riziko velmi vysoké, pokud je některý z uživatelů pozitivní na 

HIV/AIDS. V dnešní době představuje přenos infekce HIV u injekčních uživatelů drog 

nejčastější způsob přenosu v některých zemích jižní a východní Evropy. V rámci 

prevence přenosu HIV/AIDS je důležité dodržování sterility u nástrojů, které se 

používají při některých kosmetických úkonech – piercingu, tetování nebo propichování 

ušních boltců.  

Z matky na dítě - těhotná žena infikovaná virem HIV může nákazu přenést i na své dítě 

jak během těhotenství a porodu, tak i kojením. Dnešní medicína je schopna omezit 

riziko přenosu infekce HIV z matky na dítě asi o dvě třetiny a snížit nebezpečí zdravotní 

zátěže pro matku. Těhotné ženy se rutinně testují na přítomnost viru HIV, aby v případě 

pozitivního nálezu mohla být u nich nasazena profylaxe či léčba a snížilo se tak riziko 

přenosu infekce HIV na novorozence. Dle současně platné legislativy lze provést test na 

HIV u gravidní ženy i bez jejího souhlasu, a to s ohledem na zájem nenarozeného dítěte 

(viz. § 71 258/2000Sb.). HIV pozitivním matkám se v rozvinutých zemích 

nedoporučuje kojení. 

                                                      
8 http://www.aids-hiv.cz/#02 21. 6. 08 
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 2.4 Jak se virus nepřenáší 

Virus HIV/ AIDS se nepřenáší při běžném společenském styku, jako je např. podáním 

ruky, políbením na tvář, kapénkově. Téměř nemožný je přenos viru slinami, i když sliny 

HIV positivní jsou, virus je v nich jen ve velmi malém množství. Navíc, sliny obsahují 

takové látky, které virus ničí. Za ne zcela bezpečné je považováno hluboké – 

francouzské líbání, při kterém může dojít k poranění úst. Dále se toto onemocnění 

nepřenáší hmyzem. Riziko nevzniká ani v případě, bydlení v těsné blízkosti 

infikovaného člověka nebo člověka nemocného AIDS. Riziko nehrozí při společném 

užívání nádobí v domácnosti či při veřejném stravování v restauracích. HIV nemůže být 

přenesen při návštěvě koupaliště, bazénu, sauny, toalety či koupelny.9 

 

2.5 Klinické projevy 

Znalost klinických projevů je jedním ze základů znalosti problematiky HIV/AIDS. 

Původce infekce je HIV, virus ze skupiny lidských retrovirů. Pro všechny zástupce této 

skupiny je charakteristické dlouhé období mezi infekcí a klinickými projevy 

onemocnění, které se počítá na roky až desítky let.10 Inkubační doba je 2-6 týdnů, někdy 

i několik měsíců.  

V současnosti užívané dělení HIV infekce z roku 1993 dle Centra pro kontrolu nemocí 

(CDC)11,12 v USA rozděluje onemocnění HIV do 3 klinických a 3 laboratorních stadií. 

Klinické stádium A odpovídá asymptomatickému průběhu, eventuelně se vyskytuje 

benigní lymfadenopatie, tzn. zvětšení lymfatických uzlin, nejčastěji postihují uzliny 

axilární a tříselné, a akutní HIV infekce. Stadium B zahrnuje tzv. malé oportunní 

infekce např. orofaryngeální kandidóza, déle trvající průjem. Do C stadia již patří velké 

oportunní infekce, mezi ně zařazujeme např. pneumocystovou pneumonii, 

toxoplazmovou encefalitidu, tuberkulózu, a další onemocnění vznikající v důsledku 

rozvrácené imunity, například maligní lymfomy, Kaposiho sarkom. 

                                                      
9 Průša R.:Nedáme AIDS šanci, SZÚ, Praha 1993 

10 Metodický návod č. HEM-3769-3.2.03 k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice, 
Metodické opatření: Řešení problematiky infekce HIV/AIDS (Věstník MZ ČR, částka 8, srpen 2003)  

11 Havlík, J.: Infekční nemoci, Galén, Praha 1998, str. 190 

12 Lobovská ,A.: Infekční nemoci, Karolinum, Praha, 2002, str. 200 
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Laboratorní stadia se dělí podle absolutního počtu CD4+ lymfocytů, ty jsou v tomto 

případě považovány za základní imunologický marker. V časném stádiu A klesají CD4+ 

lymfocyty nad 500/ul. Ve stadiu B počet CD4+  mezi 200 – 500/ul, ve stadiu C pod 

200/ul.  

Průběh HIV infekce je značně individuální. Asi u 5% nakažených nedochází k progresi 

onemocnění, tedy že by HIV infekce přešla do stadia AIDS. U postupující infekce bez 

léčby je uváděna doba od získání infekce do úmrtí na AIDS asi 10 let. Od přechodu 

onemocnění HIV do stadia AIDS je předpokládaná doba života 1- 2 roky. 

 

2.6 Léčba  

Terapie HIV je zatím pouze symptomatická, to znamená, že léčba vede k pozastavení či 

zpomalení průběhu nikoli k úplnému odstranění příčiny. Léčba HIV prodlužuje život a 

jeho kvalitu u infikovaných osob, ale onemocnění je však nadále nevyléčitelné. V léčbě 

HIV/ AIDS se používají léky ze skupiny antivirotik nebo přesněji antiretrovirotik. Tyto 

léky jsou předepisovány infekcionisty pracujícími v AIDS centrech. Antiretrovirová 

terapie má za následek maximální a dlouhodobé potlačení virové replikace, částečnou 

regeneraci imunitního systému, zlepšení kvality života a redukce morbidity a mortality 

spojené s HIV. 

Vnímání onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV) se v posledních dvou 

desetiletích vzhledem k úspěšné kombinaci antiretrovirové terapie posunulo od obrazu 

fatálně končící infekce k představě chronické nemoci.  

Virus HIV však umí mistrovsky unikat nástrahám farmakologických agens 

aplikovaných za účelem zastavení jeho replikace a navíc významnou slabinou 

antiretrovirové terapie je léková rezistence a toxicita. Pro značný počet pacientů 

s vysoce rezistentním HIV se utrpení spojené se symptomy AIDS stává buď realitou, 

nebo hrozícím nebezpečím. Rezistence se u mnoha pacientů vyvíjí v souvislosti 

s opakovanou expozicí anti-HIV lékům v kontextu s nekompletní virologickou supresí. 

Proto se v současné době využívají terapeutické režimy, které zajišťují dostatečnou 

supresi viru, a tím zabraňují i vzniku rezistentních mutací.13 

                                                      
13 http://www.medical-tribune.cz/archiv/mtr/218/6138 25. 10. 08 
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U HIV pozitivních pacientů, u kterých selhala antiretrovirová terapie z důvodů vzniku 

rezistence či závažných vedlejších příznaků, je používán přípravek ze skupiny 

enfuvirtid (Fuzeon).14 

 

2.7 HIV/AIDS v legislativě 

Problematika HIV/AIDS je závažná také z pohledu právního. Proto bych v této kapitole 

chtěla představit právní předpisy týkající se problematiky HIV/AIDS. V první části 

stručně představuji Mezinárodní směrnice pro HIV/AIDS a lidská práva, a dále českou 

legislativu týkající se této problematiky. Na mezinárodní úrovni doporučení k 

problematice HIV/AIDS vydává Světová zdravotnická organizace, Společný program 

OSN pro AIDS nebo Evropská komise.  

Je doporučeno řídit se mezinárodními doporučeními, jelikož stejné nebo podobné 

postupy ulehčují mezinárodní spolupráci nejen pracovníkům v této problematice, ale i 

lidem infikovaných tímto virem. Sjednocený systém usnadňuje rychlejší výměnu 

nových poznatků jak v preventivních aktivitách, tak i ve výzkumu léčby tohoto 

onemocnění. Dále se tato kapitola věnuje problematice HIV/AIDS z hlediska českého 

práva, kde jsou důležité informace o tom, kdy infikovaný dává informovaný souhlas 

s odběrem a výjimky, kdy tento souhlas není nutný a také informace, jak se dále 

postupuje při zjištění nově infikované osoby. V neposlední řadě je zde také představen 

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období 2008 – 

2012, ve kterém jsou popisované důležité aktivity v oblastech prevence, výchovy, léčby 

atd.  

 

2.7.1 Mezinárodní směrnice pro HIV/AIDS a lidská práva 

„Mezinárodní směrnice pro HIV/AIDS a lidská práva15“ vznikly na základě různých 

výzev k jejich vypracování z důvodů potřeby disponovat užitečným návodem pro vlády 

a další organizace, a to jak nejlépe propagovat, chránit a naplňovat lidská práva 

v souvislosti s epidemií HIV/AIDS. 

                                                      
14 Lobovská ,A.: Infekční nemoci, Karolinum, Praha, 2002, str. 203 

15 International Guidelines on HIV/AIDS and Humans Rights, WHO, Geneva 2006 
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„Mezinárodní směrnice pro HIV/AIDS a lidská práva“ jsou mezinárodní dokument, 

který dává státům a mezinárodním organizacím návod k propagaci, ochraně a 

naplňování lidských práv v souvislosti s HIV/AIDS. HIV status by neměl být jakýmkoli 

důvodem k diskriminaci osob žijících s HIV/AIDS. K tomuto závazku se naposledy 

vyslovila i „Politická deklarace OSN“ v roce 2006. Státy by měly zajistit potřebnou 

autoritu politického vedení a takové finanční zdroje, aby bylo možné tyto strategie 

uvádět do života denní praxe. 

 

2.7.2 Způsoby vyšetření a hlášení v ČR  

V České republice je problematika HIV/AIDS upravována v zákoně č. 258/2000 Sb. o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláškou 

č.195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních 

onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů 

sociální péče.  

Vyšetření na HIV je dobrovolné a lze je provést jen se souhlasem fyzické osoby, popř. 

jejího zákonného zástupce. Vyšetření na HIV bez souhlasu lze provést dle § 71 odst. 2 

zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v těchto případech: 

a) u fyzické osoby, která má poruchu vědomí a u níž vyšetření na virus lidského 

imunodeficitu je významné z hlediska diferenciální diagnostiky a léčení bez 

provedení tohoto vyšetření může vést k poškození jejího zdraví 

b) u fyzické osoby, které bylo sděleno obvinění z trestného činu ohrožování 

pohlavní nemocí včetně nemoci vyvolané virem lidského imunodeficitu nebo 

z trestného činu, při kterém mohlo dojít k přenosu této nákazy na jiné fyzické 

osoby 

c) u fyzické osoby, která je nuceně léčená pro pohlavní nemoc 

a) u těhotných žen 

Laboratoř zdravotnického zařízení, kam byl zaslán odebraný biologický materiál, 

provede vyhledávací test ELISA na HIV. Při reaktivním výsledku zašle vzorek této krve 

do Národní referenční laboratoře pro AIDS ve Státním zdravotním ústavu (dále jen 
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NRL AIDS). NRL AIDS v případě potvrzení pozitivity ohlásí neprodleně výsledek 

testu: 

• laboratoři, která prováděla vyhledávací test 

• lékaři, který vyšetření zajišťoval 

• vedoucímu příslušného AIDS centra podle místa odběru a vedoucímu AIDS 

centra FN Bulovka 

• epidemiologovi příslušné Krajské hygienické stanice 

Lékař, který odběr krve zajišťoval a byl informován o pozitivním výsledku, informuje 

HIV pozitivní osobu a odešle ji na AIDS centrum, které si tato osoba vybere. Dále lékař 

HIV pozitivní osobu prokazatelně poučí o jejích právech a povinnostech: 

a) o právu využívat lékaře zvoleného AIDS centra a ostatní specialisty tohoto 

zařízení při komplexní zdravotní péči 

b) o povinnostech vyplývajících z ustanovení § 53 zákona č. 258/2000 Sb., tj. o 

stanovení lékařského dohledu, potřebných vyšetřeních a dalších 

protiepidemických opatřeních 

c) o nutnosti dodržovat poučení o ochraně jiných fyzických osob před přenosem 

HIV 

d) předá jí písemnou informaci: “Informace pro člověka infikovaného virem 

lidského imunodeficitu (HIV)“, příloha č. 1, kde je nově infikovaná osoba 

seznámena, jak s obecnými informacemi o onemocnění, tak i s jeho právy a 

povinnostmi. Nemocný tyto informace podepisuje a stvrzuje tím, že s nimi by 

srozuměn a že jim porozuměl. V případě, že osoba odmítne podepsat, lékař tuto 

skutečnost a důvody odepření podpisu uvede ve zdravotnické dokumentaci této 

osoby.16 

 

 

                                                      
16 Metodický návod č. HEM-3769-3.2.03 k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice, 
Metodické opatření: Řešení problematiky infekce HIV/AIDS (Věstník MZ ČR, částka 8, srpen 2003)  
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2.7.3 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS 

 

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období 2008 – 

2012, byl vytvořen pro kontinuální proces v prevenci a vzdělávání v této problematice, 

jak zdravých dětí a dospělých, tak i již infikovaných lidí. 

Základní prioritou celého programu zůstává primární prevence a preventivní programy 

zaměřené na cílové skupiny, u nichž je třeba dosáhnout v maximální míře jejich 

informovanosti a dále dosáhnout takové změny chování, která povede ve svém důsledku 

k omezení dalšího šíření HIV infekce v populaci.  

 I v tomto programu je jedním z bodů vzdělání školních dětí, ale hlavně i pedagogů, 

kteří jim zprostředkovávají tuto primární prevenci. Za plnění tohoto programu jsou 

zodpovědné instituce: Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství 

mládeže a tělovýchovy, Všeobecná zdravotní pojišťovna a další odborové zdravotní 

pojišťovny, nevládní organizace, AIDS centra v ČR a Státní zdravotní ústav. 
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2.7.4 Výskyt a počet onemocnění HIV/AIDS 

AIDS je nadále na vzestupu, počet infikovaných i nemocných na celém světě roste. 

Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Společný program OSN pro AIDS (UNAIDS) a 

Světová zdravotnická organizace (WHO).17 

 

2.7.5 Svět 

Světová zdravotnická organizace (WHO) z posledních dat uvádí, že na světě žije 

v průměru 33,2 milionů lidí nakažený virem HIV. Dva a půl milionu lidí bylo v roce 

2007 nově infikováno, více než dva miliony na následky AIDS zemřely.  

Největší nárůst epidemie nadále zaznamenává východní Evropa a střední Asie, kde 

počet infikovaných vzrostl od roku 2001 o 150%. Každý třetí člověk infikovaný HIV 

žije v Subsaharské Africe, tedy v této oblasti se vyskytuje přibližně 22,5 mil. Dále 

v jižní a jihovýchodní Asii žije okolo 4 milionů infikovaných, 1,6 mil. HIV pozitivních 

je z východní Evropy a centrální Asie. 

Celkové číslo nakažených se postupně zvyšuje. Tento jev je zapříčiněn hlavně tím, že 

každý den se nakazí více lidí (v průměru 6800) než zemře (v průměru 6000). 

 

2.7.6 Evropa 

V regionu Západní a Střední Evropy přispívá k růstu počtu HIV pozitivních také fakt, že 

antiretrovirální léčba prodlužuje život infikovaným a nemocným AIDS. Počet HIV 

pozitivních lidí je nyní 750 tisíc. V západní části regionu je hlavním způsobem přenosu 

heterosexuální styk (56% případů), přibližně jedna třetina připadá na homosexuální sex. 

Tři čtvrtiny případů infekce mezi heterosexuálními partnery připadají na imigranty. 

UNAIDS upozorňuje, že prevence, léčba a péče musí být uzpůsobeny tak, aby se 

dostaly i k této skupině lidí.18 

Světová zdravotnická organizace  - Evropský region, v roce 2006 zaznamenala 86 912 

nových případů HIV pozitivních. To je v průměru 111,1 nemocných na milion obyvatel. 

Čtyři země zaznamenaly vzrůst více než 200 nových případů na milion obyvatel: 

Estonsko (504), Ukrajina (288), Rusko (275) a Portugalsko (205). Celkový počet 

nových případů v Evropě stále stoupá. Tento fakt může být zapříčiněn zvýšeným 

                                                      
17 UNAIDS/WHO: AIDS epidemic update, WHO, Geneva, 2007 

18 UNAIDS/WHO: AIDS epidemic update, WHO, Geneva, 2007 
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počtem testovaných osob, dále se také zvyšuje počet infikovaných lidí přicházejících do 

Evropy. Možná je pochopitelně i kombinace těchto dvou faktorů.19 

Pro lepší představu níže tabulku č. 1, v které jsou zaznamenány data o počtu nově 

infikovaných osob v Evropské Unii v roce 2006 a poměr infekcí na milion obyvatel. 

 

Tabulka č. 1: Nově diagnostikované HIV infekce a poměr na milion obyvatel v EU 

v roce 200620 

 

Státy EU Nově nakažení Poměr na milion obyvatel 

Rakousko 435 53.0 

Belgie 995 95.3 

Bulharsko 91 11.9 

Kypr 34 40.3 

Česká republika 93 9.1 

Dánsko  245 45.0 

Estonsko 668 504.2 

Finsko 195 37.1 

Francie  5 750 91.9 

Německo 2 718 32.9 

Řecko 569 51.1 

Maďarsko  81 8.0 

Irsko 337 80.0 

Itálie - - 

Lotyšsko 299 130.3 

Litva 100 29.3 

Lucembursko  56 118.9 

Malta  29 71.9 

                                                      
19  http://ecdc.europa.eu/en/Health_Topics/aids/facts.aspx   10. 8. 08 

20 http://ecdc.europa.eu/en/Health_Topics/aids/facts.aspx     10. 8. 08  
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Nizozemí 1 070 65.4 

Polsko  750 19.5 

Portugalsko  2 162 205.0 

Rumunsko 180 8.3 

Slovensko  27 5.0 

Slovinsko  34 17.3 

Španělsko - - 

Švédsko 377 41.6 

Velká Británie 8 925 148.8 

 

Další tabulka č. 2, znázorňuje výskyt nových případů HIV dle evropských regionů. 

Tabulka č. 2: Charakteristika nově diagnostikovaných HIV hlášených v roce 2006 podle 

oblastí21 

 

  Evropská 

Unie 

Regiony Světové zdravotnické 

organizace 

    Západní Centrální Východní 

Počet HIV případů 26,220 25,241 1,805 59,866 

Poměr na milion obyvatel  67.2 82.5 9.4 210.8 

Procentuální výskyt:     

Stáři 15 - 24 11% 10% 17% 27% 

Ženy 34% 35% 26% 41% 

Počet případů dohromady     

uživatelé i. v. drog 1,713 1,487 177  22,185 

Homosexuálové 7,223 7,410 295 199 

Heterosexuálové 10,489 10,722 572 13,200 

Ostatní 300 290 50 155 

                                                      
21 http://ecdc.europa.eu/en/Health_Topics/aids/facts.aspx  24. 10. 08 
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2.7.7 Česká Republika 

Tuto podkapitolu bych ráda začala zhodnocením odkazů z českého tisku. Mladá Fronta 

Dnes na svém internetovém serveru vydala 17. března 2008 článek „ Strach z AIDS 

opadl. Nemoc se šíří“22. V tomto článku redaktor upozorňuje na fakt, že i když jde o 

takto závažnou nemoc, tak na rozdíl od 90. let se o HIV/AIDS mnohem méně mluví, jak 

v mediích, tak bohužel i ve školách. Dále bych také chtěla zmínit článek ze stejného 

deníku ze dne 15. května 2008 „HIV se v Česku šíří nejrychleji v historii“23. Tento 

článek poukazuje na to, že během prvních čtyř měsíců roku 2008 přibylo 59 nově 

nakažených lidí. V roce 2007 bylo touto dobou nově nakažených lidí o 11 méně. Proto 

dále představuji graf č. 1, kde je znázorněn počet případů výskytu infekce HIV v České 

republice. Je zřetelné, že počet celkově nakažených, již v srpnu roku 2008 přesáhl 

celkový počet za rok 2007. Což znamená, že na konci roku 2008 budou čísla ještě vyšší. 

Na grafu č. 2 představuji celkový počet případů AIDS, s počtem osob, které na toto 

onemocnění zemřeli. 

 

                                                      
22 http://zpravy.idnes.cz/strach-z-aids-opadl-nemoc-se-siri-doj-
/domaci.asp?c=A080316_202449_domaci_zra  9. 6. 08 

23 http://zpravy.idnes.cz/hiv-se-v-cesku-siri-nejrychleji-v-historii-fi7-
/domaci.asp?c=A080515_164207_zdravi_dp  9. 6. 2008 
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Graf č. 1: HIV/AIDS v ČR – jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem. Kumulativní 

údaje ke dni 30. 8. 2008 

 

 

Graf č. 2: AIDS v ČR žijící/zemřelí- jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem. 

Kumulativní údaje ke dni 30. 8. 2008 
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Další tabulka č. 3 znázorňuje počet HIV pozitivních případů v ČR podle pohlaví, věku, 

klinického stadia v době první diagnostiky. V této tabulce je patrné, že i děti a mládež 

patří již mezi ohroženou skupinu.  

Věková

skupina HIV+ AIDS

muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem

 0-4 3 2 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0

 5-9 2 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0

10-14 6 0 6 1 0 1 1 0 1 0 0 0

15-19 31 23 54 19 17 36 7 1 8 3 1 4

20-24 137 72 209 93 63 156 14 5 19 11 2 13

25-29 207 57 264 142 41 183 26 5 31 35 11 46

30-34 186 40 226 117 27 144 32 6 38 39 10 49

35-39 129 15 144 72 11 83 30 1 31 36 2 38

40-49 146 19 165 68 7 75 30 7 37 60 9 69

50-59 50 11 61 16 4 20 13 2 15 26 4 30

60-  11 1 12 4 0 4 2 1 3 8 1 9

Celkem 908 241 1149 535 173 708 155 28 183 218 40 258

Úmrtí 155 30 185 15 3 18 25 4 29 115 23 138

Tabulka č.3: HIV POZITIVNÍ PŘÍPADY V ČR PODLE POHLAVÍ, VĚKU
 A KLINICKÉHO STADIA V DOBĚ PRVNÍ DIAGNÓZY A POČTU ÚMRTÍ 

(jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem)
Kumulativní údaje ke dni

31.8.  2008

Věk při první diagnóze

sympt. non AIDS

Věk při první diagnóze Věk při první diagnóze Věk při první diagnóze

HIV+ u asympt. osob
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V poslední tabulce č. 4 ukazuji data počtu o HIV nemocných dle způsobu přenosu, 

klinického stádia a pohlaví. 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

A B C D E F G H I J K L M N

muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem

Homosexuální / bisexuální 628 0 628 399 0 399 94 0 94 135 0 135

Injekční uživatelé drog   (IUD) 42 16 58 19 15 34 8 1 9 15 0 15

20 0 20 12 0 12 5 0 5 3 0 3

Hemofilici 17 0 17 2 0 2 8 0 8 7 0 7

Příjemci krve a krevních přípravků 11 3 14 2 0 2 4 0 4 5 3 8

Heterosexuální 147 207 354 76 145 221 31 26 57 40 36 76

Matka - dítě 2 2 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0

Nozokomiální 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0

Jiný 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Nezjištěný 40 11 51 22 9 31 5 1 6 13 1 14

Celkem občané ČR / rezidenti 908 241 1149 535 173 708 155 28 183 218 40 258

Cizinci 206 94 300 175 82 257 12 7 19 19 5 24

Celkem HIV+ 1114 335 1449 710 255 965 167 35 202 237 45 282

Tabulka č. 4: HIV POZITIVNÍ PŘÍPADY V ČR 
PODLE ZPŮSOBU PŘENOSU, KLINICKÉHO STADIA A POHLAVÍ

Kumulativní údaje ke dni
31.8.  2008

IUD + homosexuální / bisexuální

ZPŮSOB PŘENOSU asymptomatickéHIV+ sympt. non-AIDS AIDS

CELKOVÝ POČET KLINICKÉ STADIUM

 

 

Tabulky a grafy použité výše, jsem měla k dispozici od NRL AIDS, Statní zdravotní 

ústav. 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

2.8 Prevence – teorie a konkrétní programy 

Prevence je obecně takový přístup, kterým se snažíme předcházet dopadům negativních 

vlivů, které na člověka působí. Prevenci dělíme na tři základní druhy, podle toho, 

v jakém stadiu ji provádíme. Jelikož tato práce je zaměřena na určité onemocnění, 

příklady druhů prevence předvedu přímo na této nemoci. 

Primární prevence se zaměřuje na takové činnosti, aby předešla vzniku onemocnění. 

Tedy podávám zdravým lidem informace o tom, jak se mají chránit před nákazou 

HIV/AIDS. V primární prevenci se zaměřujeme na rizikové skupiny, tedy na skupiny 

lidí, kterým hrozí vyšší riziko nákazy. 

Dalším druhem prevence je tzv. prevence sekundární. Sekundární prevence se snaží 

zabránit dalšímu šíření onemocnění. Při provádění sekundární prevence pracujeme již 

s nemocnými lidmi, kteří se učí jak se bezpečně chovat, nejen sexuálně, o životním 

stylu, o možnostech léčby, podpory atd. 

Terciální prevence znamená předcházení dalším škodám v důsledku onemocnění nebo i 

terapie.  

V roce 2006 vydala Světová zdravotnická organizace (WHO)24 „Globální strategie 

prevence a kontroly sexuálně přenosných nemocí: 2006 – 2015“. V této publikaci jsou 

popsány kroky, které WHO bude uskutečňovat pro zlepšení přístupu ke znalostem o 

prevenci sexuálně přenosných chorob. Tento program není zaměřen pouze na Afriku, 

ale na celý svět. Evropská komise v roce 1998 vydala doporučení Evropské unie pro 

„peer výchovu“ a prevenci HIV/AIDS. Tyto dva dokumenty napomáhají při tvorbě 

národních preventivních opatření. 

Preventivní opatření v oblasti HIV/AIDS jsou poskytovány různými složkami. Určitá 

prevence vychází z Ministerstva zdravotnictví, které poskytuje dotace na preventivní 

programy a dále mění nebo podporuje změnu legislativy dle světových doporučení a 

v neposlední řadě monitoruje výskyt HIV/AIDS v České republice a ve světě a 

informuje o výsledcích veřejnost. Další preventivní opatření poskytuje Státní zdravotní 

ústav buď z oddělení Národního manažera HIV/AIDS nebo z poradny pro podporu 

zdraví ve školách. Dále pak je prevence poskytována občanskými sdruženími nebo 

odbornými společnostmi, které se problematikou HIV/AIDS zabývají. 

 
                                                      
24 WHO, „Global strategy for the preventive and control of the sexually transmitted infections: 2006 – 
2015“, WHO, Geneva, 2007 
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2.8.1 Přehled výdajů na problematiku HIV/AIDS spadajících pod Ministerstvo 

zdravotnictví  

V tabulce č. 5 bych chtěla poukázat, jak je zajišťováno financování programů 

HIV/AIDS a jak výdaje na tuto prevenci každým rokem klesají. 

 

Tabulka č. 5: Přehled výdajů na problematiku HIV/AIDS 

Přehled 
výdajů na 
problematiku 
HIV/AIDS - v 
tis. Kč       
rok neinvestiční výdaje na celkem 
  výdaje investice   

1992 56 000,00 4 000,00 60 000,00 
1993 54 308,00 9 774,00 64 082,00 
1994 62 957,00 7 558,00 70 515,00 
1995 63 318,00 13 894,00 77 212,00 
1996 62 602,00 5 000,00 67 602,00 
1997 54 875,00 5 790,00 60 665,00 
1998 34 999,50 7 000,00 41 999,50 
1999 29 999,81 5 998,69 35 998,50 
2000 26 000,00 9 452,72 35 452,72 
2001 23 551,50 9 899,13 33 450,63 
2002 21 876,22 9 997,08 31 873,30 
2003 22 188,68 4 394,00 26 582,68 
2004 20 804,27 7 737,56 28 541,83 
2005 28 526,03 3 679,00 32 205,03 
2006 23 678,74 0,00 23 678,74 
2007 20 000,00 13 000,00 33 000,00 
2008 10 000,00 6 837,00 16 37,00 

 

2.8.2 Výchova ke zdraví v učebních osnovách 

Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává 

přirozenou součástí každodenního života školy (kontinuální vytváření podmínek pro 

učení, pohodu a zdraví vzhledem k přirozeným potřebám žáků, učitelů i 

nepedagogických pracovníků), vychází z celostního (holistického) pojetí chápání 

zdraví. S ním je pak neodmyslitelně spjato utváření hodnotných mezilidských vztahů 

založených na úctě, toleranci a empatii, stejně tak jako rozvíjení ekologického cítění a 

myšlení, jednání a probouzení zájmu o globální problémy světa. Z toho, co bylo 

uvedeno, vyplývá, že současné chápání zdraví si klade za cíl zabývat se v procesu 
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výchovy a vzdělávání širšími a hlubšími souvislostmi, které s ochranou a podporou 

zdraví souvisejí (tzv. interakční pojetí zdraví). Proto i vzdělávací obor Výchova ke 

zdraví integruje do svého vzdělávacího obsahu prvky z oblasti medicíny, psychologie, 

sociologie, etiky, ekologie a umožňuje učitelům i žákům překročit tradiční didaktický 

model, založený na předávání a osvojování poznatků a dovedností prostřednictvím 

izolovaných témat hygiena, výživa, sexuální výchova apod.25 

V tomto předmětu je snaha o propojení poznatků a dovedností spojených s podporou a 

ochranou zdraví jedince. Dalšími cíly toho předmětu je formování pozitivního vztahu 

k vlastnímu zdraví, utváření pozitivních mezilidských vztahů, utváření odpovědného 

chování a osvojení sociálních dovedností. Předmět „Výchova ke zdraví“ v učebních 

osnovách nahrazuje dosavadní předmět „Rodinná výchova“, i se stejnou časovou dotací, 

tedy jednou 45 minutovou hodinou týdně. 

 

2.8.3 Národní program a vzdělávání 

Hlavním úkolem pracoviště národního manažera Národního programu boje proti AIDS 

a styčné kanceláře UNAIDS je tisk a distribuce preventivních materiálů, které se 

zabývají problematikou HIV/AIDS a částečně také i pohlavně přenosnými chorobami 

(STD) a hepatitidou C26. Tyto materiály jsou dále šířeny na Krajské hygienické stanice, 

Zdravotní ústavy a nevládním organizacím zabývajícím se problematikou HIV/AIDS. 

Dále také do Kcenter a protidrogových center, která jsou zaměřena na problematiku 

závislosti na drogách. Dále jsou preventivní materiály také distribuovány do středisek 

volného času, základních a středních škol a dětských domovů. Specielní preventivní 

materiály jsou nabízeny vězeňské službě, gynekologickým poradnám nebo 

stomatologům.  

Preventivní materiály se mohou také dle potřeby přeložit do cizích jazyků např.: ruštiny, 

ukrajinštiny, vietnamštiny či angličtiny. V rámci prevence a šíření informací jsou 

vydávány edukační materiály jak pro širokou veřejnost, tak i zaměřené přímo na určitou 

skupinu, příloha č. 2. Další informace o prevenci a o onemocnění HIV/AIDS jsou 

zveřejněny na internetových stránkách27. Pracoviště Národního manažera HIV/AIDS 

                                                      
25 http://www.rvp.cz/clanek/250/1932 25. 10. 08 

26 Ročenka Národního programu HIV/AIDS v České republice 2006 – 2007, SZÚ, Praha, 2006 

27 www.aids-hiv.cz 23. 11. 08 



 

30 

 

v rámci prevence proti šíření HIV/AIDS uskutečňuje interaktivní projekt primární 

prevence „Hrou proti AIDS“. Tento projekt se zaměřuje na mládež, tedy hlavně děti 

základních, ale i středních škol. Hlavním cílem je dát mládeži možnost netradiční 

formou, tj. hrou, si osvojit základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV, ostatních 

pohlavně přenosných infekcí, ochraně před nežádoucím těhotenstvím a přemýšlet o 

vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích. Studenti procházejí pěti 

stanovišti a na každém stanovišti plní úkoly a odpovídají na určité otázky, které se 

týkají této problematiky.  

V rámci tohoto programu si Pracoviště národního manažera HIV/AIDS vyškoluje 

vlastní moderátory z řad studentů, kteří o tuto problematiku mají zájem a chtějí se 

podílet v rámci peer programu na předávání těchto informací svým vrstevníkům. 

V rámci „Dnů pro zdraví“, které pořádá Střední zdravotnická škola 5. května, prezentuje 

pracoviště národního manažera HIV/AIDS preventivní materiály a také ukázky 

z projektu „Hrou proti AIDS.“ Tato akce je hojně navštěvována základními školami a 

taktéž i jinými středními školami a odbornými učilišti.28 

 

2.8.4 Česká společnost AIDS pomoc 

Česká společnost AIDS pomoc byla založena v roce 1990. V roce 1999 byl slavnostně 

otevřen Dům světla, jehož hlavním úkolem je přímá pomoc lidem již nakaženým infekcí 

HIV, prevence a boj proti AIDS. V roce 2008 se stala Česká společnost AIDS pomoci 

styčným bodem v prevenci HIV/AIDS. Při získávání informací k této diplomové práci, 

jsem měla možnost udělat rozhovor s Davidem Pospíšilem, koordinátorem 

dobrovolníků. Informace získané z tohoto rozhovoru a výroční zprávy z roku 2006 jsou 

použity v textu níže. Dům Světla se také v loňském roce 2008 stal styčným bodem 

v prevenci proti HIV/AIDS. 

V preventivní činnosti jsou hlavní aktivitou AIDS poradny, kde se provádí anonymní 

testování na HIV infekce spojené s předtestovým a potestovým poradenstvím. Další 

stále se rozšiřující preventivní aktivitou je telefonní Linka AIDS pomoci. Jedná se o 

první nonstop preventivně informační linku v České republice odpovídající na otázky 

týkající se problematiky HIV/AIDS. 

                                                      
28 Ročenka Národního programu HIV/AIDS v České republice 2006 - 2007, SZÚ, Praha, 2006 



 

31 

 

Další formou preventivní aktivity je internetová poradna, která započala svoji činnost 

v roce 2006.  Na došlé dotazy odpovídá odborník na problematiku HIV/AIDS – MUDr. 

Ivo Procházka CSc.29  

Jednou z primárních aktivit jsou besedy o problematice HIV/AIDS. Besedy se provádějí 

v zařízení, které si o besedu požádá, nebo probíhají přímo v Domě světla, kde jsou vždy 

spojeny s prohlídkou tohoto zařízení. Tématicky jsou besedy rozděleny do dvou okruhů. 

V první části jsou předávány všeobecné informace o onemocnění HIV/AIDS. V druhé 

polovině lektor oznámí svoji diagnózu – HIV positivní. Také informuje přítomné, jak se 

nakazil. Dále mohou posluchači klást otázky, i na tělo, na které lektor odpovídá.  

Azylová část neplní funkci běžné ubytovny, ale snaží se pomoci lidem v integraci zpět 

do společnosti a běžného života. Kapacita Domu světla je 15 lůžek, které jsou 

rozmístěny do 5 pokojů. V roce 2006 byly Domu Světla přiděleny další bytové i 

nebytové prostory. Klienti také mají možnost navštěvovat skupinovou psychoterapii 

pod vedením dvou psychologů. Sociální služby nemusí být poskytovány jen 

ubytovaným klientům, ale i externím klientům.30 

 

2.8.5 Program podpory zdraví ve škole 

Projekt „Zdravá škola“ je projektem Světové zdravotnické organizace pro Evropu, dále 

je také garantován Radou Evropy a Komisí Evropské Unie. Projekt se zaměřuje na 

preventivní činnost v oblastech výchovy a vzdělávání žáků. Tento projekt je zaměřen, 

jak na zdravotní stránku tím, že se škola zaměřuje na protidrogovou výchovu, sexuální 

výchovu, zdravou výživu a tělesný pohyb. V rámci tohoto projektu škola, také učí žáky 

duševní hygieně, sociální výchově, ekologii a výchově pro demokracii. 

Tento projekt byl zahájen v roce 1990, kdy postupně začala vznikat síť škol účastnících 

se tohoto projektu. Do roku 2005 se do tohoto projektu zapojilo 41 zemí. Česká 

republika byla do této sítě přijata v roce 1991/1992. V roce 2005 tvořilo národní síť škol 

podporující zdraví zhruba dvě stě základních a mateřských škol.31  

                                                      
29 Česká společnost AIDS pomoc: Výroční zpráva 2006, ČSAP, Praha, 2007 

30 Česká společnost AIDS pomoc: Výroční zpráva 2006, ČSAP, Praha, 2007 

31 Havlínova, M., Kopřiva, P, a kol.:Program podpory zdraví ve škole, Praha, Portál 2006, str. 288 
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3. Empirická část 

3.1 Cíle výzkumu 

V oblasti mapování vědomostí dětí a dospívajících o problematice HIV/AIDS proběhla 

řada výzkumů, například Mládež a AIDS 1997/2004. Při výběru tématu diplomové 

práce jsem při monitoringu oblasti prevence HIV/AIDS u dětí a dospívajících zjistila, že 

nejsou známy oficiální postoje pedagogů k této problematice a prevenci HIV/AIDS a 

ani neexistují shrnuté možné způsoby výuky této látky. Tento výzkum spočívá ve 

zprostředkování informací o postojích, znalostech a možnostech výuky ze strany 

učitelů.  

Prostřednictvím přípravy k výzkumu jsem hledala odpovědi na následující otázky:  

 

Jak je důležitá příslušná problematika pro učitele  

Zda je prevence HIV/AIDS zahrnuta do učebních osnov 

Zda jsou časové možnosti dostačující  

Zda chodí na společné debaty (i s ostatními školami) nebo preferují externisty 

docházející do školy a vedou individuální semináře s žáky z jedné třídy 

Jaké mají další možnosti se v této problematice vzdělávat 

 

Školský systém právě prochází reformou vzdělávání na základních školách. V rámci 

těchto změn vznikl také předmět „Výchova ke zdravému životnímu stylu,“ ve kterém by 

měla být také zahrnuta problematika sexuálně přenosných nemocí a tedy i HIV/AIDS. 

Doposud není ale k dispozici odborná literatura, která by kompletně zahrnovala 

informace o této problematice. Učitelé musí hledat informace hlavně na internetu či 

jiných informačních kanálech, např. novinách, televizi. V rámci prevence je 

poskytována řada preventivních materiálů, které ale nejsou primárně tvořeny pro děti do 

15 let. 

Tato práce má za úkol postřehnout, v kterých oblastech učitelé nejvíce strádají, které 

považují za důležité, co by bylo vhodné změnit z jejich strany a jak by byli sami ochotni 

se změnami pracovat.   
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 3.2 Metody výzkumu 

V této části je upřesněno, proč byl vybrán kvalitativní výzkum. Také je zreflektována 

práce výzkumníka a co vše bylo s touto rolí spojeno. Zahrnuta je charakteristika 

výzkumného vzorku a proč a jak byl zvolen výběr „informantů“. 

 

3.2.1 Kvalitativní výzkum 

Přestože Disman píše o kvalitativním výzkumu, jako o tom „druhém“32, pro případ 

mého bádání jsem usoudila, že tento výzkum je nejvhodnější, jelikož mi umožní získat 

více informací, i detailnějších od menší skupiny lidí. Strasuss a Corbinová33 

charakterizují kvalitativní výzkum jako jakýkoliv sběr dat, k jehož výsledkům se 

nedosahuje pomocí statických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace. Může se 

jednat o výzkum týkající se života lidí, jejich příběhů, způsobu chování, ale také chodu 

organizací, společenských hnutí nebo vzájemných vztahů.  

Další z důvodů, jež vedly k výběru kvalitativního výzkumu, je velikost zkoumaného 

vzorku. Vzhledem k faktu, že bylo potřeba k výzkumu získat co nejvíce informací, byla 

pro sběr potřebných dat použita formu rozhovoru s návodem problémově zaměřeným. 

Byl vytvořen seznam otázek, jež dovolily získat od informantů co nejvíce osobních 

zkušeností. Tato forma také dovolovala přizpůsobit formulaci otázek podle dané 

situace, vést rozhovory s více lidmi. Také je jednoduší takto vedený rozhovor udržet 

s konkrétním zaměřením a získat přesná data od informanta. 

V kvalitativním výzkumu výběr proměnných není prováděn výzkumníkem, ale o 

redukci dat de facto rozhodují zkoumané osoby. V kvalitativním výzkumu mizí hranice 

mezí rolí výzkumníka a rolí zkoumané osoby, oba jsou rovnocennými partnery34. 

Výzkumník vede respondenta k tomu, aby mu řekl co nejvíce, a doufá, že zkoumaná 

osoba vybere vše co je pro ni relevantní. Respondent není vtlačován do předem 

připravených schémat. Výzkumníkovou úlohou je pak nalézt významné struktury 

v množině všech proměnných, které respondent považuje za relevantní35. Hendl ve své 

                                                      
32 Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha: Karolinum, 2005, str. 284 

33 Strauss,A., Corbinová,J.: Základy kvalitativního výzkumu, Brno:SCAN, 1999, str. 10 

34 Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha: Karolinum, 2005, str. 290 

35 Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha: Karolinum, 2005, str. 290 
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knize36 uvádí základní zásady kvalitativního výzkumu: otevřenost, kterou rozumí, 

otevřenost vůči zkoumaným osobám včetně jejich zvláštností, otevřenost vzhledem ke 

zkoumané situaci a také otevřenost vůči použitým metodám. Tímto byl celý výzkum 

řízen. Tedy při provádění výzkumu, byly respektovány odlišné názory učitelů na 

problematiku.  

Další termíny, které jsou spojovány s kvalitativním výzkumem, jsou zakotvená teorie a 

teoretická citlivost. Zakotvená teorie je induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který 

reprezentuje. To znamená, že je odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena 

systematickým shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů. 

Dobře vytvořená zakotvená teorie splňuje čtyři základní kritéria, podle nichž se 

posuzuje vhodnost teorie pro určitý jev: shoda, srozumitelnost, obecnost a kontrola. 

Nezačínáme teorií, kterou bychom následně ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou 

oblastí a necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti významné. Cílem metody 

zakotvené teorie je samozřejmě vytvoření teorie, která věrně odpovídá zkoumané 

oblasti a vysvětluje ji37. Teorie, která vyjde z takto zkoumaných údajů, by měla být 

prakticky použitelná. Hendl38 říká, že název „zakotvená teorie“ neoznačuje nějakou 

určitou teorii, nýbrž určitou strategii výzkumu a zároveň způsob analýzy získaných dat. 

V pedagogice se takovéto teorie mohou týkat vybraných aspektů učení, nebo vyučování 

ve školním prostředí.  

Druhým jevem je teoretická citlivost, která je se zakotvenou teorií často spojována. 

Díky ní je výzkumník schopen rozlišovat jemné detaily. Strauss a Corbinová39 říkají, že 

teoretická citlivost poukazuje na určitou osobní vlastnost badatele, a to na schopnost 

rozlišovat jemné detaily ve významu údajů. Teoretickou citlivostí se rozumí schopnost 

vhledu, schopnost dát údajům význam, porozumět a oddělit související od 

nesouvisejícího. Pro získání teoretické citlivosti máme několik možných zdrojů. Jedním 

z nich je literatura, dále profesní zkušenosti, osobní zkušenosti, a také je zdrojem 

samotná analýza dat. Tato citlivost představuje schopnost tvořivě užít všechny tyto 

zdroje dohromady. Výzkumník ovlivňuje teoretickou citlivostí celý svůj výzkum. 

                                                      
36 Hendl, J.: Kvalitativní výzkum, Praha: Portál, 2005, str. 169 

37 Strauss, A., Corbinová,J.: Základy kvalitativního výzkumu, Brno: SCAN, 1999, str. 14 

38 Hendl, J.: Kvalitativní výzkum, Praha: Portál, 2005, str. 125 

39 Strauss, A., Corbinová,J.: Základy kvalitativního výzkumu, Brno: SCAN, 1999, str. 27 
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Z tohoto jsem vycházela i při plánovaní a zpracovávání svého výzkumu. Jelikož nejsem 

pedagog a tedy nemám profesní zkušenosti s výukou dětí, tak jsem do výzkumu 

vstupovala jako laik, z pohledu pedagogů, ale jako zdravotnický profesionál, který 

dobře zná problematiku HIV/AIDS. Abych pochopila i problematiku školství, tak bylo 

potřeba nastudovat osnovy a časové možnosti, které učitelé na prevenci mají a v jakém 

předmětu je možnost tuto problematiku vyučovat, tyto informace mi dále umožnily 

větší pochopení učitelů a jejich situaci.  

Síla kvalitativního výzkumu spočívá v tom, že jsou data přirozeně uspořádaná a popisují 

každodenní život. Snažíme se přitom jít za co a kolik a blížit se k proč a jak40. 

Základními metodami pro sběr dat v kvalitativním výzkumu jsou: pozorování, interview 

a dokumenty. Ve svém výzkumu jsem použila dvě metody, a to rozhovor s informanty a 

dokumenty. Hlavním zdrojem informací byly provedené rozhovory s učiteli z různých 

základních škol v Praze. Na začátku rozhovoru je nutné prolomit psychické bariéry. 

Otázky v kvalitativním výzkumu by měly být otevřené, neutrální, citlivé a jasné. Při 

provádění rozhovorů si výzkumník musí uvědomit, že je důležité správné kladení 

otázek lidem a získávání jejich odpovědí, ale také důkladné naslouchání vyprávění. 

Výzkumník, který může být odborníkem na daný jev, si musí uvědomit, že si musí 

udržovat pozici „nevědoucího“ výzkumníka.  

Kvalitativní výzkum na podkladě sebraných informací vytváří nové hypotézy, 

porozumění a teorie. Výhodami kvalitativního výzkumu oproti kvantitativnímu je, že je 

možno získat mnoho informací od velmi malého počtu jedinců. V kvantitativním 

výzkumu sbíráme jen ta data, která nutně potřebujeme k testování hypotéz, oproti tomu 

v kvalitativním výzkumu se snažíme sebrat „všechna data“. Standardizace je 

v kvalitativním výzkumu slabá, proto má kvalitativní výzkum poměrně nízkou 

reliabilitu. Slabá standardizace kvalitativního výzkumu, volná forma otázek a odpovědí 

nevynucuje taková omezení, jaká existují v kvantitativním výzkumu. Potenciálně proto 

může mít kvalitativní výzkum vysokou validitu41. S validitou výzkumu souvisí 

požadavek tzv. triangulace, což znamená, že pro ověřování poznatků používáme více 

přístupných metod sběru dat nebo více pozorovatelů. Přesněji se pod pojmem 

triangulace rozumí kombinace různých metod, různých výzkumníků, různých 
                                                      
40 Hendl, J.: Kvalitativní výzkum, Praha: Portál, 2005, str. 161 

41 Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha: Karolinum, 2005, str. 287 
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zkoumaných skupin nebo osob, různých lokálních a časových okolností a teoretických 

perspektiv, jež se uplatňují při zkoumání určitého jevu42.  

Svůj výzkum jsem sice prováděla sama, ale pro sběr informací jsem použila více zdrojů, 

které mě dále navedly k tomu jak správně výzkum vést a na jakou problematiku se 

přímo zaměřit. Aby data byla co nejvíce validní, tak jak jsem zmiňovala výše, jsem se 

snažila k učitelům přistupovat co neotevřeněji, aby měli pocit důvěry, že jejich 

informace nebudou zneužity. Z tohoto důvodu byla také výhoda toho, že nejsem ze 

školského prostředí, tedy mě učitelé nevnímali jako profesionála, ale jako studenta 

zdravotnického oboru. 

3.2.2 Organizace a průběh výzkumu 

Při výběru tématu svého výzkumu jsem využila svých zkušeností z této oblasti, neboť se 

na Ministerstvu zdravotnictví zabývám i problematikou HIV/AIDS na národní a 

mezinárodní úrovni. Také jsem se držela komentářů odborníků v této oblasti, kteří mi 

doporučili zaměřit se na vzdělávání učitelů v dané problematice. 

Výzkum jsem realizovala s učiteli na základních školách druhého stupně v Praze 

vyučujícími rodinnou nebo občanskou výchovu, či podle nových osnov výchovu ke 

zdravému životnímu stylu a přírodopis. Výzkum byl určitě ovlivněn postavením škol a 

pedagogů k této problematice. Tento důvod také ovlivnil výběr škol, na kterých mi bylo 

povoleno uskutečnit interview. V první fázi jsem oslovila patnáct základních škol 

v Praze, z čehož jsem počítala přibližně s poloviční odezvou, která však nenastala. Z  

oslovených  patnácti škol moji žádost přijaly pouze tři. Proto jsem uskutečnila druhé 

kolo výběru, kdy jsem opět tyto školy kontaktovala, ale přímo telefonicky. Tím mi bylo 

umožněno se domluvit na osobním setkání na čtyřech školách.  

Druhá fáze mého výzkumu spočívala v mapování v terénu. Všechny rozhovory 

proběhly ve školách, kde učitelé učili, většinou v jejich kabinetech. Nejdříve jsem 

všechny učitele ujistila, že tento výzkum je anonymní, nikde nebude zveřejněno jejich 

jméno nebo název školy, kde učí. Dále jsme se také domluvili na tom, že si mohu náš 

rozhovor nahrát, s tím, že tato nahrávka bude sloužit jen k mým studijním účelům. 

Všechny jsem na začátku seznámila s obsahem výzkumu a okruhem otázek. Okruhy, 

které jsem vybrala vycházely z předem prostudované odborné literatury, která mi byla 

k dispozici, dále také ze strategických plánu pro boj proti HIV/AIDS z jiných zemí, 

                                                      
42 Hendl, J.: Kvalitativní výzkum, Praha: Portál, 2005, str. 149 
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např.: Švýcarska, Německa a také ze strategického plánu pro boj proti sexuálně 

přenosným nemocem v zemích EU.  

Po dokončení sběru dat a hodnocení výše zmíněných překážek v rámci získávání 

informací, musím konstatovat, že první překážku jsem odbourala již při výběru škol, 

kdy jsem rozhovory provedla jen s učiteli, kteří byli tomuto tématu otevřeni. Učitelé mě 

převážně vnímali jako studenta, který rozumí tématu ze zdravotního hlediska a nyní se 

snaží získat informace i z jiných oblastí a spojit je. Vysvětlení o záměrech s tímto 

výzkumem a použití získaných dat vedlo k tomu, že se samotný rozhovor odvíjel vždy 

v přátelském duchu, kdy učitelé neprojevovali pocit nedůvěry a ani potřebu něco tajit.  

Třetí fáze spočívala ve vyhodnocení získaných informací, tedy dat z odborné literatury a 

proběhlých rozhovorů. Délka celého procesu sběru veškerých dat trvala v období mezi 

únorem až červnem roku 2008. 

 

3.3 Použité techniky sběru dat 

Pro tuto výzkumnou práci jsem použila dvě základní techniky sběru dat, a to studium 

odborných dokumentů, návštěvu organizací, které se touto problematikou zaobírají. A 

nakonec proběhl samotný rozhovoru s návodem, problémově zaměřený. 

 

3.3.1 Studium odborné literatury 

V této fázi jsem se zaměřila na studium odborné literatury a materiálů, které se týkají 

problematiky prevence HIV/AIDS, ale také materiálů týkající se výuky a možností 

výuky tohoto tématu na základních školách. Informace, které jsem získala z těchto 

materiálů, mi napomohly více porozumět problematice prevence HIV/AIDS všeobecně, 

ale i se zaměřením na děti či mladé lidi. Také mi objasnily určité změny, které nyní 

probíhají v oblasti školství, a jaké mají učitelé možnosti k výuce prevence a to nejen 

v této oblasti. Tyto informace mi při samotných rozhovorech pomohly navázat otevřený 

vztah s učiteli. Díky tomu, že jsem se začala orientovat lépe jak v oblasti prevence 

HIV/AIDS, tak i ve školství, mohla jsem si lépe formulovat okruhy témat, na které se 

chci zaměřit. 

Měla jsem k dispozici také zahraniční odborné materiály, které vydává Světová 

zdravotnická organizace (WHO), Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí 

(ECDC), z projektu EuroHIV, který monitoruje výskyt HIV/AIDS v Evropě, či 

materiály vydávané Evropskou komisí. Po monitoringu situace ve světě, hlavně 
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v Evropě, jsem se zaměřila na studium českých materiálů, které se zabývají prevencí 

HIV/AIDS. Preventivní materiály v České republice jsou poskytovány prostřednictvím 

Státního zdravotního ústavu, odbornou skupinou pro podporu zdraví a výchovu ke 

zdraví a Českou společností pomoc AIDS. Dále jsem také pro upřesnění informací o 

infekčním onemocnění HIV/AIDS použila odbornou literaturu o této problematice. 

 Pro studium informací týkající se školství, hlavně o školské reformě, jsem využila 

internetových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dále pak 

monitoring tisku, kde mi byly k dispozici různorodé reakce na probíhající reformu, jak 

odborníků, tak i veřejnosti.  

 

3.3.2 Návštěva odborných institucí 

Jednu z prvních stáží jsem absolvovala na pracovišti manažera pro prevenci HIV/AIDS 

v České republice, který sídlí ve Státním zdravotním ústavu a zodpovídá za preventivní 

aktivity. Kontrolním orgánem je Ministerstvo zdravotnictví. Manažer pro prevenci 

HIV/AIDS pořádá v rámci prevence na základních školách interaktivní hru „Hrou proti 

AIDS“. Bylo mi umožněno se jedné takovéto hry jako pozorovatel účastnit. V této hře 

děti běhají od jednoho stanoviště k druhému a na každém stanovišti dostávají buď úkoly 

nebo otázky týkající se HIV/AIDS a oni na ně musí zodpovídat. Jedna z velkých výhod 

při této hře byla účast dívek ze zdravotnických škol na stanovištích, kde pokládaly 

dotazy, které byly odborně proškolené a mohly při špatné odpovědi uvést informace na 

správnou míru. Na této hře je vidět, že „Škola hrou“ opravdu je u takovýchto 

výchovných programů velmi dobrým řešením. 

Pro lepší pochopení provádění prevence HIV/AIDS jsem navštívila Dům Světla, kde 

jsem měla tu možnost setkat se s vedoucím sociálním pracovníkem, který mi poskytl 

rozhovor, ve kterém objasnil úskalí prevence, techniky jejich preventivního pracovníka 

a jejich preventivní činnosti a kdo ji může využívat. Dům Světla krom činností, kdy se 

stará o již nemocné klienty, také provádí preventivní činnost na školách. Preventivní 

pracovník dochází do škol, kde beseduje s dětmi hlavně z osmých a devátých tříd. 

Během této besedy, která trvá 2-4 hodiny, záleží na škole, kolik poskytne času, jim 

nejdříve řekne základní informace o tomto onemocnění. Na začátku druhé poloviny 

dětem oznámí svoji HIV positivitu a jak onemocněl. Dále s nimi debatuje, o tom jak se 

žije s HIV a zodpovídá veškeré dotazy i ty neintimnější. Dům Světla také poskytuje 

možnosti návštěvy přímo v jejich sídle, kde se nejdříve začíná přednáškou a dále se je 
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prováděna exkurze po domě, tedy po obytné části, ale i testovacím centru, kde jsou 

bezplatně a anonymně prováděny testy na HIV. Česká společnost AIDS pomoc také 

pořádá pravidelné přednášky a konference se zaměřením prevence HIV/AIDS, která je 

určena mimo jiné i pro pedagogické pracovníky. 

Také jsem měla tu možnost se setkat s Mgr. Jiřím Hromadou, který se již od 90. let 

aktivně zabývá problematikou prevence HIV/AIDS. Během tohoto setkání mi byly 

poskytnuty cenné informace, které mi pomohly utvořit si celkový názor na nynější 

situaci.  

 

3.3.3 Rozhovor 

Již je uvedeno výše, rozhodla jsem se provádět rozhovor pomocí návodu, tedy přesněji 

příbuznou variantu rozhovoru, a to problémově zaměřený rozhovor. Jak říká Hendl43 , 

tento návod má zajistit, že se skutečné dostane na všechna pro tazatele zajímavá data. Je 

na tazateli, jakým způsobem a v jakém pořadí získá informace, které osvětlí daný 

problém, zůstává mu i volnost přizpůsobovat formulace otázek podle situace. 

Problémově zaměřený rozhovor, se soustřeďuje na určitý problém, který tazatel na 

začátku představí a dále se k této problematice vrací.  

Utvořila jsem si plán otázek, ke kterým chci získat informace, a další výhodou takto 

vedeného rozhovoru je, že tato technika mi pomohla držet rozhovor v takové rovině, že 

jsem, jako výzkumník, získala potřebné informace, ale na druhou stranu jsem 

neomezovala respondenta v informacích, které mně poskytuje.  

Díky tomu, že rozhovory probíhaly většinou v době po vyučování, tak nedošlo 

k žádnému časovému omezení, ale přibližná délka rozhovorů byla mezi třiceti až 

čtyřiceti minutami. Před položením první otázky jsem také informovala respondenty o 

tématech, ke kterým chci získat během tohoto rozhovoru informace. První otázku jsem 

kladla tak, aby na ni učitel mohl otevřené reagovat a dále se pak rozpovídat o daném 

tématu. U každé otázky jsem se snažila umožnit dostatek času ke spontánní odpovědi. 

Někdy se stalo, že mi v jedné odpovědi respondent odpověděl na více otázek najednou, 

proto jsem je již dále nekladla, ale provedla kontrolní otázku, zda jsem pochopila 

informaci správně. Nejen v těchto situacích, ale v průběhu celého rozhovoru jsem kladla 

                                                      
43 Hendl, J.: Kvalitativní výzkum, Praha: Portál, 2005, str. 174 
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důraz na zpětnou vazbu, aby nenabyl informant dojmu, že v rozhovoru je sám a já jen 

pasivně přijímám informace. 

Během každého rozhovoru jsem si také dělala polní poznámky tzv. field notes. 

Disman44ve své knize odkazuje na Lofflanda a Lofflanda (1984), kteří definují polní 

poznámky takto: „Polní poznámky jsou v podstatě chronologický záznam toho, co se 

děje ve zkoumaném prostředí, co se děje s tímto prostředím i toho, co se děje 

pozorovateli.“ Ve svých poznámkách jsem se snažila hlavně zachytit to, co informant 

zdůrazňuje a přijde mu důležité, ale i informace, které jsem cítila, že jsou důležité pro 

mě a při přepisu rozhorů bych to již nemusela tak cítit. 

Audio záznamy rozhovorů jsem přepisovala až po ukončení celého výzkumu všechny 

najednou.  

 

3.4 Výzkumný soubor 

 

3.4.1 Výběr výzkumného souboru 

Zkoumaný soubor se skládá z pedagogů, kteří se přímo ve svých předmětech zabývají 

výukou problematiky  HIV/AIDS.  Jak jsem se již v krátkosti zmiňovala výše, výběr 

respondentů byl ovlivněn tím, že přímo nepracuji v této oblasti. Tento fakt mi nepřímo 

ztížil přístup do tohoto prostředí. Nejdříve jsem musela oslovit ředitele škol, kteří buď 

byli ochotni mi umožnit provést rozhovor, nebo ne. Výběr výzkumného vzorku jsem 

uskutečňovala pouze mezi základními školami v Praze. Bylo znatelné, že jak ředitelé 

škol, tak i učitelé jsou k otázkám, při kterých evaluují svojí práci a hodnotí, zda to co 

dělají, provádějí dobře a dostatečně, velmi citliví a uzavření.  

I když jsem měla domluvenou schůzku se sedmi informanty, tak tzv. teoretická saturace 

začala nastávat již u čtvrtého učitele, kdy bylo možné nacházet stejné informace 

v každém z rozhovoru. Proto nebyl důvod ve výzkumu pokračovat. 

 

3.4.2 Popis výzkumného souboru 

Výzkumný soubor tvoří celkem sedm učitelů, kteří ve svých předmětech předávají 

dětem informace, jak preventivní, tak i obecné, o sexuální problematice, hlavně o 

prevenci HIV/AIDS. V tabulce č. 5 jsem pro lepší přehlednost znázornila základní 
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informace o výzkumném souboru. Charakteristika vyučujícího, zda je muž či žena, jaký 

předmět vyučuje a v kterých ročnících informace o HIV/AIDS předává.  

 

Tabulka č. 5 : Charakteristika výzkumného vzorku 

Učitel/učitelka Předmět Ročník 

Učitelka Rodinná výchova 

Občanská výchova 

6. - 9. ročníky 

Učitelka Přírodopis 6. - 9. ročníky 

Učitelka Rodinná výchova 6. - 9. ročníky 

Učitelka Rodinná výchova 

Přírodopis 

6. - 9. ročníky 

Učitel, ředitel školy Rodinná výchova 8. - 9. ročníky 

Učitelka Rodinná výchova 

Občanská výchova 

6. - 7. ročníky 

Učitelka Rodinná výchova 6. - 9. ročníky  

 

3.5 Analýza dat a interpretace získaných informací 

Po přepsání všech rozhovorů jsem provedla analýzu dat v textu. Nejdříve jsem vytvořila 

teoretické pojmy, kterých mi z přepsaných rozhovorů vyšlo 60. Dále jsem tyto pojmy 

seskupila do 18 skupin a následně vytvořila 5 kategorií, které jsou základem pro další 

vyhodnocování a vznik teorie. Rozdělení kategorií a jejich další rozpracování 

znázorňuji v tabulce č. 5. Z této tabulky dále vycházím při detailním popisu 

vyhodnocených dat.  

 

 

 

 

 

Tabulka č. 5:  Znázornění kategorií, vlastností a dimenzí 
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Kategorie Vlastnost Dimenze 

Výuka prevence 

onemocnění 

HIV/AIDS na 

základních školách 

z pohledu učitele 

Důležitost 

Význam 

velká...nízká 

velký...žádný 

Přístup učitele 

k výuce tohoto 

tématu 

Odborné materiály 

Časový prostor 

Změny 

Kontinuita 

Spolupráce s externími odborníky 

mají...nemají 

dostatečný...nedostatečný 

otevřený...uzavřený 

ano...ne 

upřednostňují...neupřednost

ňují 

Motivace pedagoga 

k dalšímu 

sebevzdělávání 

Vnitřní 

Okolí 

Odborná vzdělanost 

velká...žádná 

dostatečná...nedostatečná 

dostatečná...nedostatečná 

Žáci Partnerství 

Otevřenost 

Vědomosti 

ano...ne 

dostatečná...nedostatečná 

mají...nemají 

Změny ve výuce Spokojenost v dosavadním 

přístupu 

Rozsáhlost změn 

 

ano...ne 

 

ve své výuce...v celém 

systému výuky 

 

3.5.1 Výuka prevence onemocnění HIV/AIDS z pohledu učitele – výsledky analýzy 

Všichni informanti považují výuku toho tématu za důležitou, ale ne prvořadou. 

Nejdůležitější je, aby děti dostaly obecné základy z hlavních předmětů, a toto je 

vnímáno jako vedlejší předmět. Jediná škola, ze spolupracujících škol, má speciální, 

velmi dobře propracovaný program pro prevenci HIV/AIDS, ale i jiných sexuálně 

přenosných nemocí. Pan ředitel, který tento program vede, se vyjádřil: 
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„…určitě je český jazyk a matika důležitá, ale na diskotéce si na ně nikdo nevzpomene, 

což když se jim předají dobře informace o HIV, tak je to možná zachrání, třeba i před 

nechtěným početím…“ 

Ostatní učitelé vnímají tuto problematikou jako nutnou, důležitou, ale někdy nejsou si 

jisti významem.  

„… no, něco málo si pamatujou, ale hrozně málo. Ono to je takový individuální, někoho 

se to netkne, steče to po něm jak voda a pak jsou holky, který z toho maj panickou 

hrůzu…“ 

Z takovéto reakce dětí, si učitel přestává být jist, zda detailní probírání tohoto tématu je 

pro děti tolik důležité, když ty samé informace mohou dostat i někde jinde. Většinou 

tím učitelé mysleli – internet a rodinu.  

„…připadá mi osobně, že tohleto téma u nás v České republice je trochu podceňované. 

Hodně se hovoří o Africe, ale to je vzdálené pro nás. A když se začneme bavit o 

prezervativu, drogách a injekcích tak si myslí, že když si budou dávat pozor, tak jim nic 

takového jako AIDS nehrozí…“ 

Tedy všichni učitelé tvrdí, že určitě důležité, aby se tato problematika na školách 

probírala. Jaký význam to pro děti má už krom tří, kteří vnímají to, že to má velký 

význam, si nejsou jisti 

„…to povědomí by mít měli, rozhodně to ve škole proberou, ale pak je otázka, kam si to 

zařaděj, jestli to opravdu použijí…“ 

3.5.2 Přístup učitelů k výuce tohoto tématu  

Přístup učitelů k výuce se ve všech školách velmi liší. Nedá se říci, že existuje jeden 

učební plán, který se shoduje. Záleží na vedení školy a učiteli, jak moc se této 

problematice chtějí věnovat. V šesti školách jsou spokojeni s novým způsobem tvorby 

osnov, kdy učitel má více prostoru a záleží na něm kolik dané problematice bude 

věnovat, ale více času pro probírání prevence šíření sexuálně přenosných nemocí 

nemají. V této oblasti jim dostatek času stále chybí. Také se na těchto školách konají 

projektové týdny, kdy se žáci na něco zaměřují na jedno téma a o tom se dále různými 

formami vzdělávají. Pouze jedna informantka si stěžovala, že na její škole není dostatek 

prostoru na hlubší probírání tohoto tématu, i po těchto změnách. 
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Jedna ze škol, kde jsem prováděla sběr dat k tomuto výzkumu, má zpracovaný velmi 

kvalitní vzdělávací systém v oblasti prevence problematiky drogové, výživy, alkoholu a 

pro mě nejdůležitější HIV/AIDS. V této škole je zajištěna velmi dobře kontinuita a 

příprava žáků k probírání této problematiky. Již od šesté třídy děti probírají různé 

okruhy prevence a jsou zmiňovány i problémy sexuálně přenosných chorob. Tyto 

informace jsou přizpůsobeny věku a znalostem dítěte. V osmé a deváté třídě žáci 

začínají probírat podrobně drogovou prevence, na kterou se naváže prevencí 

onemocnění HIV/AIDS a nakonec plánované rodičovství. V osmé a deváté třídě se koná 

nástavbový šestihodinový kurz o sexuální výchově, který probíhá mimo výuku, a ke 

kterému musí dát souhlas rodič. A také se tomu věnují v hodinách rodinné a občanské 

výchovy. Na začátku tohoto kurzu si žáci s učitelem vyjasní slovník sexuologických 

pojmů. Kdy si s dětmi vysvětlí, co jaké slovo znamená a jeho synonyma. 

„…smyslem tady toho, je že se nebudeme bavit lidovým nebo vulgárním slovníkem, ale 

jazykem neutrálním. V mnoha případech Vám naprosto potvrdím, že děvčata, která 

menstruují nebo mají pohlavní styk za sebou ve čtrnácti a už chodí na gynekologii, tak 

neumí pojmenovat slovem vulva svůj genitál a to slovo vůbec neznají. Znají vulgární 

nebo lidové výrazy…“ 

 

Na tomto začátku si tedy žáci s učitelem vyjasní tyto pojmy a společně se domluví, že 

budou používat ty jazykově neutrální. Další část kurzu zahrnuje tzv. sexuální 

opakovačku, která je buď ve skupině nebo individuálně. Na tomto kurzu si děti projdou 

kontinuálním sběrem informací, které končí pořádáním cvičení „Hrou proti AIDS“. Na 

této škole učitelé, kteří vyučují tuto problematiku, mají absolvovaný lektorský kurz, a 

tedy nepořádají semináře s externisty. Až na konci celé výuky spolupracují 

s organizátory „Hra proti AIDS“. Také mají zřízenou nástěnku s tématikou prevence 

HIV/AIDS, kde jak žáci, tak učitelé mohou věšet nejnovější články týkající se této 

problematiky. 

Dalších pět škol má určité podobné rysy v organizaci výuky. Tyto školy začínají 

s prevencí u žáků osmých a devátých tříd. Tento okruh probírají v rodinné a občanské 

výchově a z pohledu anatomie v přírodopisu. Od školního roku 2008/2009 je veškerá 

prevence probírána v předmětu „Výchova ke zdraví“. Také pořádají projektový týden, 

kdy si děti toto téma zpracovávají a samy shánějí informace a vyplňují pracovní list. 

Nakonec si tyto informace porovnávají a ujasňují. Během tohoto týdne také školy 
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pořádají besedu s odborným externistou, HIV pozitivním, z různých organizací. Při této 

besedě si děti objasní své domněnky o životě s HIV positivitou nebo již s onemocněním 

AIDS. Jedna z těchto pěti škol také dále svoji výuku rozšiřuje účastí na přednášce 

MUDr. Radima Uzla a zapojení se do „ Hrou proti AIDS.“ Co učitelům hlavně chybí, a 

i opakovaně se o tomto faktu při rozhovorech zmínili, jsou odborné materiály k výuce a 

metodický plán. 

Jediný informant z těchto sedmi provádí výuku jen ve svých hodinách a to u žáků 

osmých tříd. Informace na této škole děti získávají v rodinné, občanské výchově a 

přírodopisu, kde dostanou povědomí o této problematice. Velkým problémem na této 

škole jsou časové možnosti na další rozšiřující informace. Tedy není zde prováděna 

žádná další spolupráce s odbornými externisty a ani se nechodí na společné semináře, 

které jsou pořádány. 

„…ono je docela těžké spojení, klasická hodina 45 minut, rozvrh kde se nám střídají 

předměty a pak taková myšlenka, udělejme projektový den, exkurzi nebo nějakou 

schůzku. Tak to je ten starý známý problém, že se ta výuka nabourá, že se ty časy 

přetáhnou. Oni mají z mého pohledu docela nedostačující informace, ale asi to nejde 

udělat jinak. Ty časový dotace jsou mizivý. Já si neumím představit, kam bych ho 

rozšiřovala, ten rozvrh už je tak našponovanej…“ 

 

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. 

 

3.5.3 Motivace pedagogů k dalšímu sebevzdělávání 

Ve všech rozhovorech učitelé prokazovali, že je pro ně toto téma důležité, ale cítí určité 

překážky, jak v sobě, tak i například ze strany vedení školy. V jedné škole, jak jsem již 

výše popisovala, jsou učitelé lektoři v prevenci HIV/AIDS, včetně ředitele, který jejich 

vzdělávací programy vede. 
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„…moje kolegyně chodí na kurzy sexuální výchovy, ne protože bych ji to nařídil, ale 

protože ji to baví. Ten učitel k tomuhle tématu musí mít tu vnitřní motivaci. I když jsme 

dělali všechno proto, abychom si je získali, aby oni byli skutečně těmi, kteří jsou 

přesvědčeni, že to má smyslu a je důležité se tomu nevyhýbat. Paní ředitelky a ředitelé 

pořád toto téma vnímají jako Popelku a bojí se ho nebo říkají ne…“ 

 

Vnitřní motivace je pro výuku tohoto tématu stěžejní, pak si i učitelé hledají různé 

kurzy a vzdělávací programy. Na tomto se shodli všichni. Všem informantům přišla 

sexualita jako přirozenost a není důvod si o ní i o jejích aspektech s dětmi nepovídat. I 

když by uvítali metodický návod k výuce této problematiky, tak aby dětem předali co 

nejpřesnější informace, tak si hledají na internetu, v mediích atd. Krom již zmíněné 

školy se učitelé v této problematice nevzdělávají. Vliv na to mají časové možnosti, 

nabízené kurzy, když jim jsou známy, se konají během školního roku a oni musí za sebe 

sehnat náhradu. 

„… jsou kurzy a také nám chodí spousta nabídek na semináře. Takže tam určitě 

chodíme. Jenom v tý praxi to je těžší, protože potom za vás musí suplovat a taky ty 

kurzy stojí spoustu peněz. Chodíme tak v průměru třikrát do roka…“ 

 

Je vidět, že se kurzy konají, ale při sběru dat, jsem se setkala také s učitelkou, která si je 

100% jistá, že k problematice HIV/AIDS se žádný seminář nebo školení nekonalo. Z 

toho vyplývá, že nemá potřebu si ještě dál sama hledat a evidentně vedení školy, také 

necítí potřebu vyhledávat pro své učitele vzdělávací kurzy či semináře. 

Učitelé vnímají motivaci k výuce tohoto tématu a dalšímu vzdělávání rozlišně. Někomu 

stačí to, že považuje toto téma za důležité a předává informace, které má dětem. Vedení 

školy toto schvaluje a považuje to za dostačující. Jiní se zase chtějí dále vzdělávat a 

získávat nové informace, ale vedení školy jim to buď umožní, anebo umožní tím, že jim 

to financuje, ale jen v jejich volném čase, nebo vůbec k těmto kurzům není otevřené. 

Hodnocení vlastní výuky učitelé považují subjektivně za dostačující. Jen by přivítali, 

jak jsem již několikrát zmiňovala, více pomůcek, odborného materiálu, či videa, 

s kterými by mohli s dětmi pracovat a názorně na tom předvádět. Vnímají to tak, že 

takováto forma by byla i pro děti zajímavější a zábavnější a určitě by si z toho více 

odnesli, než když poslouchají jen výklad. Dalo by se říci, že zlepšení výuky ovlivní 
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faktory, jako jsou peníze na pomůcky. Určitě bych však jen na toto nesváděla 

nedostatky ve výuce prevence HIV/AIDS. 

 

3.5.4 Žáci 

Někteří učitelé vnímají své žáky jako rovnocenné partnery, s kterými se mohou i o 

takovémto tématu bavit otevřeně bez zábran, ale jsou i takový, kteří je takto nevnímají. 

Oba tyto přístupy mají svá úskalí a najít zlatou střední cestu je někdy velmi složité, 

hlavně když vnímají každého žáka jako ojedinělou osobnost. 

V jediné škole, jež byla předmětem mého výzkumu, vychovávají v žácích již od šestých 

tříd přirozenou otevřenost k těmto tématům. Tedy, že se o nich dokáží otevřeně bavit 

s dospělými na úrovni, argumentovat, nesmát se a být přirozený. Výuka tohoto tématu, 

či podobných, je díky tomuto pro učitele jednodušší, jelikož jen málokdy se vyučující 

dostane do úzkých, kdy by děti dělaly posměšky a měly hloupé poznámky. Na této 

škole učitelé přistupují k dětem partnerským přístupem a po celou dobu je k tomuto 

přístupu vedou. Ve vyšších ročnících je nevnímají jako děti, ale jako již skoro dospělé 

jedince. Další učitelé mají velmi podobné přístupy k názoru, kdy začít toto téma 

vyučovat, ale odlišné od přístupu této školy.  

„…co se týká sexuální výchovy, tak se děti cítí vyspěle, ale zdaleka nejsou. Všechny ty 

řeči, který maj, jsou doopravdy jen řeči. Nevím, jakým způsobem to mám probírat, aby 

to byl pro mě i pro ně přijatelný, protože bych to s nima chtěla probírat otevřeně, ale to 

nejde, začnou se smát…“ 

 

Výše uvedený problém řeší zbytek učitelů, s kterými jsem provedla interview. Necítí 

z dětí připravenost k tomu, aby začali toto téma probírat a nevědí, jak je na to připravit. 

Se sexuální výchovou začínají z hodiny na hodinu v osmé třídě, kdy na děti, doslova 

vybalí, celou tuto problematiku a pak se diví, že děti, i když vypadají a snaží se chovat 

jako dospělí, se nejenom před učitelem, ale i před ostatními spolužáky stydí a raději 

situaci zlehčí hloupým, tedy z pohledu učitele, vtipem nebo narážkou a tím nabourají 

celou výuku. I když tito učitelé hodnotí, že jejich vztah k dětem je přátelský, nedokáží 

říci, jak jsou vnímány jejich žáky. Jedna z učitelek, se zmínila, že žáci pořád vnímají 

základní školu jako povinnost, proto někdy mají negativní vztah k jakémukoliv 

vzdělávání. 
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„…ono když výuku nepřizpůsobíte dětem, já jim vždycky říkám – ta hodina vypadá, jak 

říkám já a pak jim říkám, že je to i na nich.“ 

 

Podle některých, by bylo lepší, aby si děti sami řekly, co chtějí v hodině probírat, ale 

motivovat je k spolupráci na vedení hodiny je těžké. Stává se, že jsou jim zadány úkoly, 

které nejsou povinné a ony je samy od sebe nevypracují. 

Učitelé cítí, že jejich vztah k dětem je v pořádku. Do osmé třídy je většina vnímá jako 

děti, s kterými nemá smysl do těchto témat zabředat, možná proto, že oni sami nevědí, 

jak by toto téma malým dětem podali. Od osmé třídy je zase berou jako skoro dospělé a 

čekají také adekvátní reakce na probírání těchto témat, když oni se snaží být k nim 

otevřeni a brát je jako partnery. Dva z  informantů přiznávají, že by chtělo děti na tuto 

problematiku připravovat postupně, že i když se společně znají několik let, tak je zde 

stále přirozený respekt k nim jako k autoritě. Z toho důvodu se stydí, z ničeho nic začít 

problematiku sexuálního chování a nemoci s tím spojené, probírat jako s kamarády. 

Učitel si tento fakt musí uvědomit včas a není špatné děti na to začít připravovat již 

dříve. Možná i proto, že dnešní děti někdy začínají se sexuálním životem dříve, než 

dospělí předpokládají. Otevřenost a partnerství se musí budovat od začátku vztahu a to i 

vztahu mezi učitelem a žákem. Bohužel si toto učitelé uvědomí, když už je pozdě a se 

skoro dospělými lidmi, kteří mají již své zkušenosti, se tento vztah navazuje hůře než 

s dětmi. 

„…my se vlastně o tom bavíme od té šestky, takže v osmičce se o tom dokáží bavit tak, 

aby nedělaly přihlouplý srandičky a je vidět, že je to zajímá. Ptají se, a když se někdo 

směje otázce spolužáka, tak ho i ostatní napomínají. Určitě jsou ty dnešní děti k tomuto 

témat více otevřené a hodně je zajímá. Takže já se snažím být taky a to, co se bojí 

probrat se mnou, tak si proberou na semináři…“ 

 

3.5.5 Změny ve výuce 

Jednou ze změn byla pro učitele proběhlá reforma školství, kdy dostali možnost 

zasahovat a sami si utvářet učební osnovy podle svých představ. Musí dodržet určitá 

témata, která je nutné probrat, ale kolik jim budou věnovat času, tak to je na nich. Pro 

někoho toto bylo ulehčením výuky, pro některé se nic nezměnilo. Také vznikl nový 

předmět „Výchova ke zdraví“, na místo rodinné výchovy. 
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„…normálně teďka školy přecházejí na ty vzdělávací programy. My jsme z toho 

nedělali žádnou velkou vědu. Vzali jsme to co je rozumné ze základních osnov, plus 

jsme k tomu přidali vlastní tradice, jako rozšířenou výuku jazyků, sexuální výchovu a 

drogovou prevenci…“ 

 

Učitelé by hlavně přivítali změny ve způsobu výuky těchto okruhů. Tedy raději by ji 

vyučovali blokově. Tedy, že dané téma by se vyučovalo jednou ročně v bloku, kde by 

děti probraly daný okruh dopodrobna a další rok by si jen již zpracované informace 

zopakovali a třeba rozšířily na semináři. 

„Výuka v blocích, to by mi naprosto vyhovovalo. Radši jednou za 14 dní dvě nebo tři 

hodiny v kuse a to téma probrat do hloubky, když už se ti děti začnou zajímat, než 45 

minut a konec.“ 

 

Toto asi stále není naprosto ideální stav, ale určitě by to na některých školách byl posun 

o krok dál. Tři z informantů si představují ideální stav, kdy mají čisté 4 hodiny na 

probrání této problematiky a nakonec by se konal dvouhodinový seminář s externistou, 

který by pomohl si ještě ujasnit nejasná fakta nebo zodpovědět otázky, na které se báli 

zeptat učitele. Učitelé, kteří mají zkušenosti s „Hrou proti AIDS“, považují tuto hru, za 

velmi dobrý výukový prostředek, protože děti si ujasňují informace formou hry, nejsou 

známkované, a tedy se nemusí se bát, že za případnou neznalost budou mít sníženou 

známku. Další změnu, kterou by uvítala většina učitelů z mého výzkumu, jsou již 

zmiňované učební materiály a osnovy. Jeden z důvodů, proč by toto chtěli mít je, aby se 

výuka vedla jednotně nebo podobně na všech základních školách. Kdy děti budou mít 

všude stejné základní informace a budou jim poskytnuty i setkání s externisty, kde se 

dozvědí další informace. Také všechny školy budou mít v rozvrhu stejné časové 

možnosti na provádění preventivních programů, akorát si ony sami určí, jak moc chtějí 

toto téma rozšiřovat například nad rámec osnov. Ucelený metodický návod, by byl pro 

výuku tohoto tématu pro učitele zjednodušením.  
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3.6 Souhrn výsledků 

Z výsledků vyplývá, že učitelé považují problematiku HIV/AIDS za důležitou. Snaží se 

ji vyučovat dle časových možností.  Až na jednu školu, nemají utvořený kontinuální 

program pro prevenci zdraví a s tím spojenou prevenci sexuálně přenosných chorob. 

S dětmi začínají s výukou až ve vyšších třídách, kdy mají pocit, že jsou již děti na 

takovéto téma připraveny a nakonec je to spíše naopak. Učitelé hodnotí, že k výkladu 

takovéhoto tématu se musí děti připravovat již od nižších ročníků, a pak se ve vyšších 

třídách učitel s velkou pravděpodobností vyhne trapným situacím. V jediné škole 

z výzkumu to nedělají a někdy ani nevědí jak informace předávat dětem v nižších 

ročnících. Jak se zmínila většina učitelů, tak dnešní generace dětí je k tomuto tématu 

otevřená. Děti, už mohou mít ve vyšších ročnících sexuální zkušenosti.  

Učitelé vnímají jako velký kámen úrazu to, že nemají k dispozici odborný materiál nebo 

metodický návod, který by jim pomohl tuto problematiku vyučovat. Každá škola si 

určuje pravidla sama a výuka je nejednotná. Jsou otevřeni ke změnám, které by jim 

výuku usnadnily. 

 

Problematika prevence této nemoci je složitá. Nemůžeme ji považovat za každodenní 

téma dětí, tak i dospělých, spíše naopak a to hlavně z důvodu, že v lidech vyvolává 

strach a bezmocnost, i když to není pravda. Čím více bychom byli vzděláni v této 

problematice, tak si uvědomíme, že pokud budeme dodržovat určitá pravidla, tak 

ohrožení naší osoby touto nemocí snižuje na minimum a to i když přijdeme do styku 

s nemocným.  

V rozhoru s Mgr. Jiřím Hromadou o prevenci HIV/AIDS dříve a nyní, mě velmi zaujala 

jedna věc, kterou si málo kdo z nás uvědomuje. Pan magistr, který byl jedním 

z hlavních iniciátorů preventivních programů v devadesátých letech, mi řekl: 

„ My jsme si naše edukační programy připravili, tak aby se dotkly naší generace a 

generace dětí, které v té době vyrůstaly. Ale populace dětí a dospívajících se během těch 

deseti let změnila, proto je důležité změnit i přístup k nim.“ 

Toto je nejdůležitější, co si musíme uvědomit při vzdělávání dnešní generace dětí, pro 

ně není sexuální problematika tabu, spíše naopak. Ale víme to i my, lidé, kteří by jim 

tyto informace měli, předávat? A máme vůbec ty informace, aby je ocenily, 

zapamatovaly si je a byly schopny je použít?  
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3.7 Návrh na změnu v souvislosti s obdrženými výsledky 

Výsledky získané z výzkumu poukazují na skutečnost, že výuka problematiky 

HIV/AIDS je v ČR na určitě úrovni, ale je třeba ji nadále rozvíjet. Nynější stav je 

takový, že si učitelé sice tvoří osnovy sami, ale to v rámci školského systému produkuje 

nejednotnost v přístupu a konečné kvalitativní stránce výkladu. Informace, které jsou 

předávány dětem, se na každé škole liší, přičemž by měla být zajištěna určitá minimální 

kritéria pro určité věkové kategorie, která by měla být každou školou v rámci edukace 

k této problematice dodržována.  

 

Návrh na změnu bych rozdělila do dvou různých rovin. První rovina se týká možností 

vzdělávání učitelů. Druhá zahrnuje mou osobní činnosti v budoucnu, kterou bych ráda 

ve spolupráci s kolegy ze zdravotnických zařízení a Univerzity rozvinula.  

 

3.7.1 Vzdělávání učitelů 

Návrh, který zde předkládám, zapadá do celoživotního vzdělávání v pedagogice a také 

se snaží být co nejméně časově i finančně náročný. Znalosti o onemocnění HIV/AIDS 

jdou stále kupředu. Tento vývoj se netýká jen léčby, ale také prevence, například vývoj 

vakcíny proti HIV/AIDS. Proto je důležité, aby lidé, kteří se věnují výuce této 

problematiky, měli čerstvé a přesné informace.  

 

Jedním z kroků, jak toto zajistit, je zavedení semináře pro učitele, který by 

zorganizovalo Ministerstvo zdravotnictví, tedy přesněji pracoviště Národního manažera 

v boji proti AIDS ve Státním zdravotním ústavu ve spolupráci s Ministerstvem 

školstvím, mládeže a tělovýchovy. Učitelé by se měli účastnit tohoto semináře jednou 

za dva roky, aby si doplnili své vědomosti o nové poznatky. Náplní semináře by bylo 

předání nejnovější informace o onemocnění HIV/AIDS.  

 

Toto setkání, by nemělo učitelům přinést jen nové poznatky z lékařského pohledu, ale 

také z učitelského. Učitelé by si zde mohli předat informace, o tom, jak jejich škola 

provádí prevenci, jak přistupují k žákům, jaké používají materiály a jak mají postavené 

osnovy. Také by zde byly k dispozici informační materiály, které by dále pedagogové 

mohli použít při výuce. 
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Seminář by byl koncipován tak, že zabere jeden celý den a konal by se v sobotu. Tento 

den proto, že učitelé mají volno a nemusí místo sebe hledat suplování. Je třeba ovšem 

zvážit ochotu a motivaci učitelů se takového semináře dobrovolně zúčastnit. Finanční 

zajištění by záleželo také na samotném vedení škol a organizátorech akce. 

 

3.7.2 Vlastní aktivity v oblasti prevence HIV/AIDS 

Vzhledem k důležitosti, ale také svým způsobem nutnosti, znovu získat atraktivitu 

problematiky edukace a osvěty o HIV/AIDS bych ráda popsala mé aktivity, které by 

alespoň částečně mohly vést ke zlepšení současného stavu. 

V rámci připravované edukačně - hudební akce „SestraFest“, příloha č. 3, je také 

v dopoledním programu zařazena hra, kde si budou moci žáci vyšších ročníků 

základních škol ověřit své vědomostí z této oblasti.  Dále zde bude odborný stánek, 

ve kterém se jak široké veřejnosti, tak i zdravotníkům budou poskytovat informace o 

možnostech prevence, léčby, o možnostech jak získávat informace o této nemoci a jaké 

možnosti jsou v ČR. Tento stánek bude veden pod odborným dohledem Národního 

manažera HIV/AIDS. 

V rámci dlouhodobého plánu na vytvoření změny jsme se s kolegyněmi z občanského 

sdružení EduCamo, cílem činnosti je realizace vzdělávacích kurzů z oblasti edukace, jak 

obecné, tak i speciální. Rozhodly jsme se také zařadit modul „Prevence HIV/AIDS a 

jiných sexuálních chorob“. Tento modul by měl být zaměřen na osvojení správných 

dovedností, jak předávat informace o těchto nemocech jak dospělým, tak i dětem a 

dospívajícím. Ve zmíněném modulu by se přednášelo, jak správně pracovat se zdravými 

lidmi a přizpůsobovat způsoby přenosu informací dle různých věkových skupin. Také 

informace, jak vyrábět edukační materiály a v neposlední řadě práce s nemocným 

člověkem. I když primárně jsou kurzy zaměřované na zdravotníky, tento kurz by byl 

nabízen učitelům, základních i středních škol a studentům pedagogiky či sociálním 

pracovníkům. 
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Závěr 

Tato diplomová práce ve svých konkrétně zaměřených kapitolách zpracovává 

problematiku prevence a edukace spojenou s onemocněním HIV/AIDS. Úvodní 

kapitoly hodnotí problematiku analýzou dostupné české a světové odborné literatury 

spolu s popisem současného stavu prevence a edukace v České republice, především na 

školách nižšího stupně, a programů specifických iniciativ k této problematice.  

 

V obecné části čtenáři získávají základní informace o významu termínů HIV/AIDS, o 

základních projevech onemocnění, jeho léčbě a hlavně cestách přenosu a způsobech 

základní prevence. Práce se zabývá také otázkou legislativní, tedy jak je problematika  

HIV/AIDS zaimponována do české legislativy a z čeho dané předpisy vycházejí. 

Z komparativní statistické části práce je možné zjistit počet výskytu onemocnění 

v České republice, Evropě a ve světě.   

 

Třetí, empirická část této diplomové práce shrnuje poznatky z praktického výzkumu, 

který byl proveden formou osobních rozhovorů s příslušnými aktéry. K otázkám 

týkající se obecné edukace ohledně HIV/AIDS v české společnosti a především přístupu 

učitelů základních škol ve svých hodinách se měli možnost vyjádřit zástupci odborných 

iniciativ, zdravotnických zařízení a samozřejmě především škol. Navazující závěrečná 

část se věnuje faktickému popisu preventivní péče ve školách a formě financování 

těchto iniciativ na základě informací dostupných ze samotného výzkumu.  

 

Koncepce hodnocení výsledků této ankety a prezentace jejich závěrů či doporučení byla 

formulována tak, aby upozornila na důležitost celé problematiky, poukázala na její 

současný stav a nabídla možná budoucí řešení.  

 

Výzkum jako takový byl motivován mým zájmem danou problematiku, především na 

základě vlastní praktické zkušenosti ze zdravotnického a školního prostředí v České 

Republice. Obava, že o onemocnění HIV/AIDS se přestává mluvit, jak na veřejnosti, 

tak i při výchově mladších generace, se zpracovateli na základě výsledků částečně 

potvrdil. Důvodem k této tendenci může být fakt, že učitelé nemají dostatek prostoru 

pro výuku prevence a také nemají potřebný učební materiál. Při sběru odborné literatury 

v českém jazyce nebylo snadné najít aktuální manuály, které by byly učiteli silnou 
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oporou. V konečné fázi je nejvíce informací přístupných na internetu, jejich kvalita ale 

není vždy zaručena a jejich utřídění není komplexní. Řadu podkladů vydává WHO, 

UNAIDS a jiné mezinárodní organizace, které jsou ale přístupné převážně v anglickém 

jazyce a do češtiny skoro nikdy nejsou překládány. Závěrem je třeba konstatovat, že 

učebnice, která by měla učitelům pomoci ve výuce o sexuálně přenosných chorobách, 

včetně HIV/AIDS, neexistuje.  

 

Pozitivním výsledkem výzkumu je skutečnost, že mnozí učitelé z vlastní iniciativy 

podporují výuku této oblasti a na základě rozhovorů plně podporují nutnost žáky 

informovat a v této věci nadále vzdělávat. Potvrdili, že ačkoli mnohdy není jednoduché 

o problematice diskutovat, v konečné fázi jsou samotní žáci zvědaví a ochotní během 

hodin o tématu hovořit a zjišťovat další informace.  

 

Hodnocení výsledků empirického výzkumu a zpracovaných materiálu autorka doplňuje 

osobním doporučením pro budoucí možné cesty zlepšení v oblasti edukace jak na 

českých školách, tak ve zdravotnických zařízení. Podtrhuje nutnost spolupráce a 

koordinace Ministerstva školství a tělovýchovy spolu s Ministerstvem zdravotnictví za 

účastí příslušných dalších institucí a zainteresovaných subjektů. Jak zdůrazňuje, i každá 

individuální společenská akce, při které je možné na jednom místě představit nové 

informace a podělit se o ně s odbornou i laickou veřejností, může přispět k budoucím 

pozitivním výsledkům v oblasti boje proti onemocnění HIV/AIDS.  
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Příloha č. 1 

Informace pro člověka infikovaného virem lidského imunodeficitu (HIV) 

     Bylo zjištěno, že jste infikován(a) virem, který může za určitých okolností vyvolat 
závažnou poruchu Vaší obranyschopnosti zvanou AIDS. Přítomnost viru v organizmu 
však v žádném případě ještě onemocnění neznamená, protože víme, že se toto 
onemocnění vyvíjí v průměru asi u 50% nakažených lidí do 10 let od infekce. Nakažený 
člověk může žít mnoho let bez jakýchkoliv projevů nemoci, to znamená, může být 
zdráv, ale přitom může při pohlavním styku nakazit svého partnera, může svou krví 
virus přenést na druhého člověka, je-li jeho krev ve styku s otevřeným poraněním 
druhého člověka, daruje-li krev nebo jde-li o matku, může v průběhu těhotenství nebo 
porodu nakazit své dítě.  

     Ve vlastním zájmu, abyste současně nezhoršil(a) průběh onemocnění sám/sama u 
sebe, nebo nenakazil(a) někoho dalšího, měl(a) byste dodržovat níže uvedené zásady:  

      1. Při jakýchkoliv zdravotních obtížích, i když zdánlivě nevýznamných, jako jsou 
např. opakovaná onemocnění dýchacích cest, především déle trvající kašel, dále při 
hubnutí, při zduření mízních uzlin, jakékoliv vyrážce apod. se ihned obraťte na mne 
nebo jiného odborníka v problematice AIDS, kterého si vyberete. Budete zván na 
pravidelné kontroly Vašeho zdravotního stavu, které umožní, aby Vám byla případně 
včas nasazena potřebná léčba, kterou často zahajujeme již v době, kdy dojde k určitým 
změnám při imunologickém vyšetření, které se ještě ani nemusí projevit zdravotními 
potížemi. Základní zdravotní péči Vám může poskytovat váš praktický lékař nebo 
pediatr. V současné době tuto infekci ještě neumíme vyléčit, ale umíme ji léčit, zabránit 
různým komplikacím a tak Vám umožnit kvalitní plnohodnotný život, jaký vedou 
ostatní lidé. Od chvíle stanovení diagnózy nesete pouze větší odpovědnost vůči sobě i 
vůči druhým lidem.  

      2. Nemůžete se stát dárcem krve, spermatu, mateřského mléka, orgánů a tkání.  

      3. Doma, na pracovišti i kdekoliv jinde je třeba, abyste přísně dodržoval pravidla 
osobní hygieny, měl vlastní kartáček na zuby, holící strojek, ručník atd., které nesmíte 
nikomu půjčovat. V případě že dojde k potřísnění předmětů Vaší krví, např. při 
poranění, musíte zajistit buď likvidaci těchto předmětů, např. spálením, nebo jejich 
vyvaření či dezinfekci (nejlépe 2% roztokem Chloraminu).  

      4. Měl (a) byste se snažit vybudovat si trvalý partnerský vztah a nestřídat sexuální 
partnery. Při všech formách pohlavního styku, tj. při styku do pochvy, do konečníku i 
do dutiny ústní, musíte používat prezervativ, přičemž k zvýšení jeho kluzkosti nelze 
používat látky na tukovém základu (vazelíny apod.), ale látky na vodním základu (gely). 
Je třeba se vyvarovat všech krvavých sexuálních praktik. Líbání není riskantní, není-li 
spojeno s pokousáním nebo s intenzivním sáním. Je třeba si uvědomit, že prezervativ 
musíte používat i tehdy, je-li Váš partner/ Vaše partnerka rovněž HIV pozitivní, protože 
každá další infekční dávka viru zhoršuje průběh onemocnění. Při náhodném pohlavním 
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styku s neznámou osobou nikdy nemůžete vyloučit, že i ona, i když to sama třeba neví, 
může být infikována tímto virem. 
      Nesmíte zapomenout na to, že sexualita, to je i láska, něha, cit, radost, prostě 
všechno, co je opakem samoty, která sama o sobě může také zhoršovat průběh Vaší 
infekce.  

      5. Měl(a) byste přesvědčit svého sexuálního partnera/ partnerku (popř. partnery), 
aby se rovněž podrobili vyšetření na přítomnost viru působícího AIDS. Umožní jim to 
nejen chránit sebe, ale i druhé, dáte jim šanci na včasné zahájení léčby, která průběh 
onemocnění podstatně zpomalí a umožní jim dožít se v dobrém zdravotním stavu 
takové účinné léčby, která Vás i je v budoucnu infekce zbaví. Současné vědecké 
výsledky svědčí pro to, že to je otázkou blízké budoucnosti. Nechcete-li informovat o 
své HIV pozitivitě svého partnera sám/sama, můžete požádat lékaře svého AIDS centra, 
aby to učinil za Vás.  

      6. Je Vaší morální povinností informovat Vašeho sexuálního partnera (popř. 
partnery) o svém postižení a dodržovat při styku s nimi zásady bezpečnějšího sexu, aby 
nedošlo k jeho/její/jejich nákaze. Stále platí, že jedinou "vakcínou proti AIDS" při 
pohlavním styku je prezervativ. Všechny ostatní praktiky (včetně přerušované souloži) 
jsou nebezpečné.  

      7. Jste-li závislý/á na drogách aplikovaných do žíly, musíte zásadně používat jehly i 
stříkačky (!) na jedno použití. Jednou použitou jehlu nebo stříkačku nesmíte dát k 
použití nikomu dalšímu. Jsou popsány infekce i tehdy, byla-li vyměněná jehla, ale 
použita stejná stříkačka. Použité injekční stříkačky a jehly můžete bezplatně vyměnit za 
nové v kontaktních centrech.  

      8. Ženy, u kterých byla zjištěna HIV pozitivita na začátku gravidity nebo HIV 
pozitivní ženy, které otěhotněly, i když jim byl znám jejich HIV status, se mohou 
rozhodnout, buď o umělé ukončení těhotenství, nebo - v případě zachování těhotenství - 
jsou zařazeny do speciálního léčebného programu se zvýšeným dohledem lékaře 
příslušného AIDS centra i porodníka. Tím se výrazně sníží pravděpodobnost přenosu 
HIV infekce z matky na novorozence (riziko pod 8-10%).  

      9. Velmi mnoho můžete udělat sám i pro to, aby se Váš zdravotní stav nehoršil a 
abyste zůstal(a) co nejdéle, případně i trvale, bez jakýchkoliv příznaků nemoci 
způsobených tímto virem. Především tedy musíte docházet na pravidelné kontroly ke 
svému lékaři, a to i tehdy, cítíte-li se zdráv(a). Dále byste měl dodržovat zásady správné 
výživy, zejména pokud jde o biologicky hodnotnou stravu, obsahující především 
mléčné produkty, libové maso a dostatečné množství ovoce a zeleniny. Doporučuje se 
vyloučit ze stravy syrové nebo špatně propečené maso (zdroj různých mikroorganizmů, 
které mohou vést k vážným komplikacím u lidí infikovaných virem HIV), dále 
používání nadměrného množství léků, zejména návykových, popř. drog. Neměl(a) byste 
se fyzicky přetěžovat, např. při vrcholovém sportu, naopak pravidelné cvičení a 
udržování dobré fyzické kondice a dostatek spánku jsou velmi prospěšné (dostatečný 
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spánek zlepšuje funkci imunitního systému u každého člověka). Měl(a) byste se 
vyhýbat prudkému slunění a pobytu v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí, stejně tak 
jako ostatním velkým stresovým situacím, a to i duševním. Protože jste ohrožen(a) 
následky jakékoliv infekce, měl(a) byste se sám/sama aktivně chránit před úzkým 
stykem s lidmi s takovou infekcí. Prostě je třeba se naučit s infekcí virem HIV žít a 
nepodléhat smutným náladám a depresím, které zhoršují průběh onemocnění.  

      Pokud budete shora zmíněné zásady dodržovat, je riziko přenosu nákazy na další 
osoby, jak ve Vaší domácnosti, tak i na Vašem pracovišti a ve společnosti vyloučené. 
Proto můžete vykonávat prakticky jakékoliv zaměstnání, samozřejmě pokud to dovoluje 
Váš zdravotní stav. Zdravotničtí pracovníci jsou pochopitelně povinni zachovávat o 
Vašem zdravotním stavu povinnou mlčenlivost a jsou samozřejmě povinni Vám 
poskytnout kdykoliv zdravotní péči.  

      Vaše právní povinnosti stanovuje Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
podle § 53 je nosič viru HIV povinen (citace):  
     a) podrobit se lékařskému dohledu, potřebnému laboratornímu vyšetření, léčbě a 
dalším epidemiologickým opatřením,  
     b) dodržovat poučení lékaře o ochraně jiných fyzických osob před přenosem 
infekčního onemocnění, jehož jsou nosiči,  
     c) nevykonávat činnosti, při nichž by vzhledem ke svému nosičství ohrožovaly 
zdraví jiných fyzických osob,  
     d) informovat lékaře před vyšetřovacím nebo léčebným výkonem a při přijetí do 
ústavní péče o svém nosičství; pokud má nosič poruchu vědomí, učiní tak ihned, 
jakmile mu to jeho zdravotní stav umožňuje,  
     e) sdělit své nosičství při přijetí do zařízení sociální péče,  
     f) oznamovat praktickému lékaři, který je registruje, osobní údaje (jméno, příjmení, 
datum narození, místo trvalého a přechodného pobytu), údaje o zaměstnání a změny v 
těchto údajích.  

Ten, kdo byť z nedbalosti způsobí či zvýší nebezpečí rozšíření nakažlivé choroby, v 
tomto případě HIV/AIDS, může naplnit skutkovou podstatu trestného činu a v 
souvislosti s tím může být potrestán.  

Vzal jsem poučení na vědomí a zavazuji se jím řídit.  

Rozhodl jsem se pro dispenzarizaci a péči v AIDS centru ............................ (doplňte).  

Jméno a příjmení klienta, datum narození ........................................................  

Podpis klienta ............................  

Datum ............................ 
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V případě, že se na plánovanou prohlídku (do 6 měsíců od poslední návštěvy) 
nedostavíte, může být orgánu ochrany veřejného zdraví podán podnět na postup podle 
zákona.  

V případě potřeby se můžete obrátit i na lékaře ostatních AIDS center uvedených níže:  

AIDS centrum FN Na Bulovce, Infekční klinika, Budínova 2, Praha 8, 180 81, tel. 
266082629, 266082628, 266082715  

AIDS centrum České Budějovice, infekční oddělení nemocnice, B. Němcové 54, České 
Budějovice, 370 01, tel. 387874642  

AIDS centrum Plzeň, Infekční klinika FN, Dr. Beneše 13, Plzeň, 305 99, tel. 
377402546, 377402264  

AIDS centrum Ústí nad Labem, Infekční oddělení Masarykovy nemocnice, Ústí n/L, 
401 13, tel. 472770270  

AIDS centrum Hradec Králové, Infekční klinika FN, H. Králové, 500 05, tel. 
495832220, 495833773  

AIDS centrum Brno, Infekční klinika FN Bohunice, Jihlavská 20, Brno, 639 00, tel. 
547192276, 547192265  

AIDS centrum Ostrava, Infekční klinika FNsP, 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba, 
708 52, tel. 596984253, 596984254  
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Příloha č. 2 

Nabídka preventivních materiálů týkajících se HIV/AIDS a pohlavně přenosných 
infekcí 
 

 

Informace HIV/AIDS  

(tzv. „kolibřík“) 

knížečka je určena veškeré populaci. Obsahuje informace o infekci HIV a onemocnění AIDS, o 

způsobech přenosu HIV, proč, kdy a kam jít na HIV test, informace o prevenci HIV infekce a adresy 

vybraných poraden a telefonní čísla linek pomoci HIV/AIDS. 

 

 
Informace HIV/AIDS v ruské mutaci  

ruská mutace předchozího materiálu určená veškeré populaci. Tento materiál je určen pro azylová 

zařízení, nevládní organizace, které se zabývají problematikou HIV/AIDS a přicházejí do styku s 

osobami, které pochází z rusky hovořících zemí. 

 



 

64 

 

 
Informace HIV/AIDs angličtina a francouzština tzv. "Kolibřík" 

 

 
Informace pro budoucí maminky o sexuálně přenosných infekcích a HIV/AIDS  

brožura je určena ženám plánujícím těhotenství. Obsahuje informace o sexuálně přenosných infekcích, 

viru HIV a onemocnění AIDS – jak se HIV přenáší, proč, kdy a kam jít na HIV test, informace o prevenci 

HIV a adresy zdravotnických zařízení poskytujících odbornou pomoc. Leták obsahuje informace o 

sexuálně přenosných infekcích z matky na plod/dítě. 

 

 
Informace pro budoucí maminky o sexuálně přenosných infekcích a HIV/AIDS – ve vietnamštině 

 
vietnamská mutace předchozího materiálu je určena ženám plánujícím těhotenství. Tento materiál je 

určen pro gynekologické ambulance, nevládní organizace a zařízení, která přicházejí do styku s osobami 

vietnamské národnosti. 
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Pro kluky co jsou na kluky  

brožura je určena pro příslušníky gay minority. Obsahuje 2 tématické okruhy. První se zabývá základními 

informacemi o viru HIV, způsobech jeho přenosu a snížení rizika infekce při partnerském sexu. Druhou 

část letáku tvoří nejčastější otázky, tak jak jsou kladeny příslušníky gay minority sexuologům. 

 

Obvyklé projevy akutní HIV infekce  

plakát určený pro pracoviště primární péče a pro K-centra, která přicházejí do styku s osobami v riziku 

infekce HIV. Obsahuje fotografie a textové informace o prvních klinických projevech infekce HIV a 

důvody, proč je důležitá včasná diagnostika HIV. 

 

 
 

Postexpoziční profylaxe (PEP) 

plakátek je určený profesionálům – klinikům a epidemiologům provádějícím poradenství a postexpoziční 

profylaxi u zdravotnických pracovníků exponovaných HIV pozitivnímu biologickému materiálu, 

případně u jiných osob v riziku infekce. 

 

Infekce virem HIV  

plakát určený pro výuku na ZŠ. Obsahuje obrázky s riziky a prevencí před infekcí HIV. 
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Bezplatně  

„mobilní telefon“ určený zejména pro teenagery. Účelem tohoto telefonu je propagovat bezplatnou 

Národní linku pomoci AIDS a bezplatnou linku pomoci, kterou provozuje Česká společnost AIDS pomoc 

(text v češtině a angličtině). 
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Prevence pohlavně přenosných onemocnění  

brožura určená veškeré populaci. Obsahuje informace o sexuálně přenosných onemocněních, jejich 

projevech a jak se proti nim chránit. 

 

 
Ach jo...!  

brožura určená promiskuitní populaci, která je ve zvýšeném riziku sexuálně přenosných onemocnění. 

Obsahuje fotografie a stručné informace o nejčastěji se vyskytujících pohlavně přenosných 

onemocněních, včetně jejich prevence. 
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Ach jo..! v ruské mutaci  

 

Hrou proti AIDS  

manuál je určen organizátorům a moderátorům interaktivního projektu „Hrou proti AIDS“ cíleného na 

mládež 8. a 9. tříd ZŠ, SŠ a SOU. Obsahuje informace o cílech, organizaci, podmínkách zapůjčení a 

průběhu projektu. 

 

 
Sexeso  

pexeso s tématikou HIV/AIDS určené například členům vítězných týmů v rámci projektu „Hrou proti 

AIDS“. Obsahuje 35 obrázků týkajících se rizika a prevence přenosu infekce HIV, sexuálně přenosných 

infekcí a nechtěného těhotenství. 
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„Dicktionary“  

kapesní brožura obsahující informace pro muže vyhledávající služby komerčních sexuálních společnic. 

Obsahuje stručné informace o infekci HIV a o ostatních sexuálně přenosných infekcích. Jsou zde popsány 

nejčastější sexuální praktiky a jejich riziko přenosu viru HIV a ostatních sexuálně přenosných infekcí, ale 

i způsob ochrany. 

 

 
Virová hepatitida typu C u pacientů s HIV infekcí  

letáček upozorňující na nákazu, která se přenáší obdobným způsobem jako infekce HIV. Upozorňuje na 

projevy, léčbu a kam se má pacient v případě problémů obrátit. 

 

 
Jak postupovat při krvavém poranění pohozenou injekční jehlou  
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plakát určený těm, kteří se poranili o pohozenou či nastraženou injekční jehlu. Obsahuje základní 

informace a jednotlivé kroky při ošetření než vyhledáme odbornou lékařskou pomoc. 

 

 
Pozitivní život  

publikace, která je určena HIV pozitivním osobám, jejich blízkým a těm, kteří o ně pečují. Obsahuje 

informace o tom jak se zachovat při obdržení pozitivního výsledku HIV testu, informace o stravování, 

lékařské péči a léčbě, poskytování první pomoci, sexualitě, těhotenství a mnoho dalších důležitých 

informací. 

 

 
Příručka HIV poradenství  

příručka, která byla vytvořena z iniciativy účastníků konzultačních dnů v prevenci HIV/AIDS jako volné 

pokračování manuálu WHO (obecná část) pro poskytování poradenství u HIV/AIDS. Tato příručka se 

zabývá speciálním poradenstvím u jednotlivých skupin, které se nacházejí v riziku HIV/AIDS a ostatních 
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STD. Tato příručka je určena všem, kdo provádějí HIV poradenství a testování – zejména Zdravotní 

ústavy, K-centra a vybrané nevládní organizace. 

 
Llidská práva a HIV/AIDS  

tento materiál je překladem z Mezinárodní směrnice pro HIV/AIDS a lidská práva. Je určen pro všechny 

osoby, které jsou infikovány virem HIV, jejich partnery a rodinu a pro všechny, kteří pracují 

v problematice HIV/AIDS. 

 

 
Infekce virem HIV  

plakátek určený především pro poradenská a azylová zařízení. Obsahuje piktogramy rizika a prevence 

infekce HIV. Je tištěn v šesti jazycích (angličtina, čeština, rumunština, ruština, ukrajinština a bulharština). 
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Jak se vyhnout infekci virem HIV a onemocnění AIDS  

leták je určen osobám ve výkonu trestu. Obsahuje informace o infekcích a onemocnění přenášených 

nechráněným pohlavním stykem a krevní cestou, včetně infekce HIV a onemocnění AIDS. Informuje co 

je rizikové chování, proč, kdy a kam jít na test a informuje o prevenci HIV/AIDS. 

 

 
HIV infekce a dutina ústní  

plakátek určený stomatologům. Obsahuje fotografie a popis častých klinických manifestací infekce 

HIV/AIDS v dutině ústní.  

 



 

73 

 

 
Dům světla  

leták obsahuje informace o využití „Domu světla“ jako víceúčelového zařízení pro HIV pozitivní osoby a 

osoby v riziku HIV/AIDS. 

 

 
Malý rádce pro cestovatele  

Jak se chránit proti HIV/AIDS, žloutenkám typu B, C a dalším pohlavně přenosným infekcím. 
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100 způsobů jak se můžete nakazit / 1 způsob jak se můžete ochránit  

pohlednice jak se ochránit proti HIV/AIDS. 

 

 
Fakta a mýty o kondomech  

tento preventivní materiál poskytuje všeobecné informace o kondomu. Je určený nejen pro mladé lidi, 

kteří se chtějí při sexu chránit. Obsahuje informace o historii, současnosti a budoucnosti této bariérové 

ochrany. Dále informuje o typech kondomů, spolehlivosti, výhodách, nevýhodách, co dělat, když kondom 

praskne a uvádí fakta a mýty o kondomech. Součástí materiálu jsou i kvízy a návod jak komunikovat s 

partnerem, který se nechce chránit při sexuálním styku. 
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Příloha č. 3:  

SestraFest 

           

            Česká asociace sester,o.s.  

                                        P R E Z I D E N T K A 

                          120 00 PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 
15 

SestraFest (Festival ošetřovatelství) 

Kdy: 12. květen 2009 

Kde: Staroměstské náměstí, budova Magistrátu hl. m. Prahy 

Organizátoři 

Hlavními koordinátorkami jsou Kateřina Malá a Bc. Tereza Pečánková, členky ČAS.  

Garantem celé akce je Česká asociace sester (ČAS). 

ČAS je odborná, stavovská, dobrovolná, nezisková a nepolitická organizace s právní 
subjektivitou. Je to největší odborná profesní organizace sester a jiných odborných 
zdravotnických pracovníků - nelékařů.  

Je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící nejen v resortu zdravotnictví, 
bez ohledu na národnost nebo náboženské vyznání.  

Záštitu nad festivalem převzal Magistrát hlavního města Prahy. 

Odborná část: 

- Seznámit laickou veřejnost s principy a možnostmi ošetřovatelství. 
 

- Umožnit jim nahlédnout do ordinace, do laboratoře, ale i do nemocničního 
pokoje a vyzkoušet si jak pečovat o seniory. 
 

- Zejména mladým lidem, žákům základních škol přiblížit tuto profesi. 
 

- Děti mladšího školního věku seznámit se základy zdravého životního stylu, 
zdravé výživy, ale i základy první pomoci. 
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- Nabídnout informace o možnostech studia oborů zdravotnický asistent, 
všeobecná sestra, porodní asistentka a zdravotnický laborant na území 
hl.m.Prahy. 

 

- Umožnit poskytovatelům zdravotnických služeb využít této akce k nabídce 
pracovních míst pro výše uvedená povolání. 

 

- Zdravotníkům umožnit setkání na příjemném místě s hudbou a užitečnými 
informacemi. 
 

- Zvažujeme i představení některých složek integrovaného záchranného systému. 
 

- Ošetřovatelské obory budou mít své odborné stánky, kde sestry představí svou 
práci a poradí návštěvníkům jak se starat o své zdraví, jak ošetřovat rány, jak si 
správně čistit zuby, jak si vybrat správné zdravotní pomůcky, jaké pomůcky jsou 
vhodné pro miminka apod.  
 

- Odborné „ambulance“ - ambulance pro seniory, stomatologická ordinace, dětská 
ordinace, služby domácí péče, stanice první pomoci, stánek Červeného kříže, 
prevence sexuálně přenosných chorob – AIDS aj., protidrogová poradna, 
protikuřácká poradna a další. 

 

- Jedním z odborných stánků bude i stánek s právy pacientů a legislativou.  
 

Odborný program je rozdělen na dvě části a to dopolední a odpolední. Dopolední část 
festivalu je zaměřena k dětem, které budou navštěvovat odborné stánky v rámci hry – 
soutěže o ceny – s tím, že se po cestě k cíli naučí různé úkony (jako je obvazování 
poraněných částí těla, číslo na RZP a jeho použití v praxi, správná životospráva aj.), 
velká část hry je věnována prevenci (prevence užívání návykových látek, prevence 
úrazů, prevence AIDS aj.). Odpolední část je věnovaná dospělým (popsáno viz výše).  

 

Hudební část:  

Během odborného programu se na podiu představí různé kapely, dopoledne pro děti a 
odpoledne pro dospělé. Hlavní hudební program začne pro dospělé v 18:00hod. 
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