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1 Úvod 

Tématem této bakalářské práce jsou preventivní programy pro mládež se zaměřením na 

prevenci HIV/AIDS, pohlavně přenosné nemoci, těhotenství a sexualitu. Toto téma jsem si 

vybrala proto, že jsem během svého bakalářského studia absolvovala kurz Úvod do 

feministických kulturních studií, kde se také hovořilo o tématu prevence a preventivních 

kampaní zaměřených na HIV/AIDS. Toto téma mne velice zaujalo a začala jsem se o něj více 

zajímat. Zjistila jsem, že v České republice je z preventivních programů nejvíce zaměřených 

na mládež a že se tyto programy liší formou předávání svého sdělení. Zajímalo mne tedy, zda 

a případně jak se liší i obsah předávaného sdělení u těchto preventivních programů.  

Problematika HIV/AIDS je stále společensky velice aktuálním tématem a jak uvádí řada 

autorů (viz níže), prevence je stále jediným účinným prostředkem boje proti HIV/AIDS. 

Z tohoto důvodu mi přišlo velice důležité zjistit, jak tyto preventivní programy pro mládež 

skutečně fungují, jaké informace mládeži ve skutečnosti předávají a jakých metod používají. 

Vzhledem k tomu, že na onemocnění AIDS umírá stále více lidí a stále není k dispozici 

lék, tak jsem se v první části této práce zaměřila i na medicínské hledisko této problematiky, 

které nám přináší reálné a konkrétní informace o HIV/AIDS. HIV/AIDS však není jen 

problém medicínský, ale je stejně tak problémem společenským, kulturním a jazykovým 

(Treichler 1999), proto se v další části této práce zabývám diskursem o této problematice. 

Poslední kapitoly teoretické části se věnují prevenci obecně, preventivním akcím, kampaním a 

programům v České republice a autoritám, které se na prevenci HIV/AIDS podílejí.  

Výzkumná část této práce se zabývá snahou o detailní náhled a porozumění preventivním 

programům pro mládež v České republice. Tento detailní náhled se zabývá dvěma 

preventivními programy, které se staví k problematice HIV/AIDS a tématům s tím spojených 

odlišným způsobem. V této práci nejde o kritiku těchto preventivních programů, ale o náhled 

do jejich nitra a filosofie, kterou v rámci prevence zastávají. 

 

V této práci čerpám z řady zahraničních autorů, jejichž jména ponechávám v originálním 

tvaru. K přechylování ženských jmen přistupuji pouze v případě, že text autorky byl přeložen 

do českého jazyka a pracuji zde s touto českou verzí.  
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Na závěr bych chtěla upozornit, že v této práci používám generické maskulinum. V této práci 

používám podstatná jména rodu mužského jako je lektor, účastník, učitel, student a ve většině 

případů tímto podstatným jménem označuji jak muže, tak ženy. 

2 Teoretické zakotvení 

Všichni již dnes víme, že AIDS je vážná smrtelná nemoc a nemáme dosud k dispozici 

lék, který by dokázal tuto chorobu vyléčit a není ani žádná očkovací látka, která by zabránila 

dalšímu šíření epidemie. Hlavním prostředkem proti šíření této nemoci tak zůstává sexuální 

výchova a prevence, která je nenahraditelná (Brzek 1989). AIDS se v největší míře přenáší 

nechráněným sexuálním stykem a tak je třeba sexuální výchovy, která lidem přináší 

informace o tom, jak se virus HIV přenáší a jak se proti tomu ochránit. Sexuální výchova by 

tak měla poskytovat informace o bezpečnějším sexu a o možnostech změny sexuálního 

chování tak, aby k riziku nákazy virem HIV nedocházelo. 

Lidstvo v minulosti trpělo mnoha smrtelnými chorobami, ale na všechny nakažlivé 

nemoci se našel lék, očkování, nebo se zlikvidovala cesta přenosu a to vše bez aktivního 

podílu jednotlivce. U AIDS je jedinou cestou nespecifická prevence s rozhodující rolí jedince 

(Holub 1993). Podle Světové zdravotnické organizace (dále SZO) je potřeba se zaměřit na 

konkrétní činy, na celém světě je potřeba bojovat proti odmítání a diskriminaci jednotlivců, 

lhostejnosti vlád a společnosti. Prevence a výchova se tak musí stát absolutní prioritou, neboť 

není v dohledu účinná látka, ani účinná léčebná terapie. Dle Holuba je potřeba poskytovat 

mladým lidem ve světě znalosti a prostředky k ochraně před HIV/AIDS (Holub 1993). 

2.1 Co je to HIV/AIDS? 

Co je to vlastně HIV/AIDS? Odpověď na tuto, na první pohled jednoduchou, otázku se 

snaží nalézt věda a medicína, protože AIDS je především smrtelná nemoc. I přes veškerou 

snahu vědců na celém světě zůstává řada nezodpovězených otázek, například o původu této 

infekční nemoci, o její příčině, způsobech přenosu a o tom, co s tímto onemocněním můžeme 

dělat. Vzhledem k těmto nedostatkům v poznání, není epidemie AIDS pouze epidemií 

smrtelné nemoci, ale i epidemií významu. Neznalost dává prostor vzniku mnoha metafor. 

Díky nepochopení a neinformovanosti společnosti dochází k řadě misinterpretací. Je potřeba 

pracovat nejen na výzkumném poli AIDS, ale i na společenské dimenzi AIDS, protože právě 

společnost a společenské konstrukce o AIDS nejsou vždy založeny na vědou ověřené realitě, 
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ale na tom, co nám kdo o této realitě řekne. Význam HIV/AIDS je i v jazyce, který utváří 

právě tuto realitu (Sontagová 1997; Treichler 1999).  

Ještě nikdy v historii nevyvolala žádná nemoc a její nečekaně rychlé šíření do prakticky 

všech zemí světa tolik diskusí, názorů, sporů a rozporuplných závěrů v řadách nejen 

odborníků, ale i laiků, jako to bylo a je u nemoci, kterou v roce 1982 odborníci shodně nazvali 

syndrom získaného selhání imunity, známé pod zkratkou AIDS1 (Holub 1993; Šejda et al. 

1993). Naléhavost ohrožení lidstva byla bohužel rozeznána až se značným zpožděním. Celé 

počáteční období vývoje nemoci AIDS ve světě bylo poznamenáno řadou omylů, chyb i 

sporů. Např. i zkratce AIDS předcházela zkratka GRID2

2.1.1 Virus HIV 

 (Holub 1993), vzhledem na výskyt 

této nemoci zpočátku převážně u homosexuálů. Díky tomu, že prvními oběťmi byli právě 

homosexuálové, tak se ve společnosti utvořil mýtus, že se tato nemoc týká jen 

homosexuálních mužů a jejich životního stylu. I samotné vědecké publikace vyobrazovaly 

HIV/AIDS jako „nemoc homosexuálů“. Tento mýtus přetrvával do té doby, než věda přišla 

s objevem, že virus HIV se šíří i heterosexuální cestou. I přes tento objev stále ve společnosti 

zůstává představa AIDS jako nemoci homosexuálů (Crimp 2002).  

Odborníci tušili, že se jedná o závažnou poruchu imunity vedoucí k nástupu tzv. 

oportunních infekcí (jde o infekce, se kterými se lidský organismus za normálních okolností 

lehce vyrovnává). Těmto infekcím však organismus podléhá, pokud dojde k oslabení jeho 

imunitního systému. V roce 1982 Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) v USA upravilo název 

nové nemoci na AIDS. 

Za 3 roky po objevení první zprávy o nemoci začal systematický boj proti AIDS. Na 

celém světě se zapojilo tisíce vědců a tisíce vědeckých pracovišť začalo pracovat na výzkumu, 

vývoji léků a očkovacích látkách, bohužel dodnes není nalezena žádná očkovací látka, žádný 

lék, který by tuto nemoc dokázal vyléčit. 

Původcem onemocnění AIDS je virus, který je dnes známý pod zkratkou HIV3

                                                 
1 Z anglického názvu nemoci Acquired Immunodeficiency Syndrom  
2 Z anglického názvu Gay Related Immunodeficency Syndrom 
3 Z anglického názvu Human Immunodeficiency Virus – lidský virus selhání imunity  

. Počátky 

rozpoznání HIV infekce sahají do roku 1981, kdy si lékaři povšimli častějšího výskytu do té 
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doby poměrně vzácných onemocnění – pneumocystové pneumonie a Kaposiho sarkomu – u 

mladých homosexuálních mužů v San Francisku a v New Yorku. V roce 1983 byl nezávisle 

na sobě dvěma vědci – prof. Montagnierem a prof. Gallo objeven původce onemocnění. Jeho 

původní pojmenování HTLV-III se nakonec změnilo na HIV (Procházka 2009). Ovšem skoro 

rok trvaly určité spory mezi prof. Montagnierem a prof. Gallo z USA, který také pátral po 

původci AIDS, o prvenství objevu. V roce 1984 prof. Gallo objev potvrdil (Holub 1993).  

Virus HIV patří k retrovirům, to jsou viry, které obsahují RNA. Když HIV vnikne do 

lidského organismu, napadá především bílé krvinky nazývané T-lymfocyty. Dochází k selhání 

imunitního systému a organismus infikovaného člověka se poté prostě neumí bránit před 

banálními infekcemi. HIV napadá v lidském těle ještě další buňky – makrofágy a některé 

buňky CNS. Výsledkem v lidském těle je tedy selhání imunity a nástup nemoci AIDS.  

Odhalení viru umožnilo již roku 1984 vyvinout diagnostické testy, které jsou založené na 

laboratorním průkazu protilátek proti virovým antigenům. Díky tomu existuje možnost zjistit, 

že je člověk nakažen, ještě než propukne onemocnění AIDS (Brzek et al. 1989). V České 

republice existuje mnoho míst, kde si lidé mohou nechat udělat bezplatně „test na HIV“, 

neboli test na HIV protilátky. Jen v Praze je těchto míst několik – nejznámějšími jsou Státní 

zdravotní ústav, Dům světla, Sexuologický ústav a Zdravotní ústav Praha.  

2.1.2 Nejasný původ viru HIV 

Dodnes není jasno, odkud původce HIV pochází. Existuje několik hypotéz: především jde 

o tzv. opičí původ -  některé kmeny ve střední Africe používaly čerstvou opičí krev pro 

posilování pohlavní výkonnosti. Krev z opic si členové kmenu vtírali do hluboko rozškrábané 

kůže. Věřili, že tím na ně přejde i sexuální výkonnost. Odborníci předpokládají, že tím mohlo 

dojít k přenosu SIV (opičí virus selhání imunity) do krve člověka a k jeho přeměně na HIV 

dnešní podoby a účinnosti. Uvádí se, že to byli námořníci, kteří navštívili Afriku a nakazili se 

v tamních nevěstincích a díky nim se postupně rozšířila tato choroba po celém světě (Holub 

1993). Tato hypotéza přináší jen další zkreslení a nepochopení AIDS. Líčení Afriky jako 

kolébky AIDS posiluje protiafrické předsudky ve světě (Kolářová 2007). Domnělý přenos od 

zvířat podporuje nahlížení na Afričany, jako na zmítané živočišnými pudy a nespoutanou 

sexualitou. Jako reakce na tento názor přišli mnozí afričtí vzdělanci s tím, že AIDS je 
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produktem bakteriologické války s cílem snížit v Africe porodnost, která pochází z USA 

(Sontagová 1997).  

Další hypotézou je názor vědců bývalé NDR – vypracovali studii, ve které se snažili 

prokázat, že virus HIV byl připravován USA jako biologická zbraň a zkoušen na vězních 

dobrovolnících, kteří po propuštění na svobodu rozšířili virus mezi americkou populaci. Po 

prozkoumání všech faktů došli odborníci k názoru, že šlo o vykonstruovanou studii (Holub 

1993; srov. Sontagová 1997). 

Jedním z názorů je i dopad Božího trestu na lidstvo za promiskuitní chování a sexuální 

revoluci, která započala v 60. letech 20. století (Holub 1993; Treichler 1999). 

Kromě těchto třech teorií o původu viru HIV a nemoci AIDS existuje mnoho lidových 

teorií, vykonstruovaných teorií o významu této nemoci. Například jde o kapitalistické spiknutí 

k vytvoření nového trhu pro farmaceutické výrobky, nebo způsob přírody, jak vyčistit svět, 

nebo pouze další venerologickou chorobu (Treichler 1999). Ze všech těchto popsaných 

představ o původu HIV/AIDS je patrné, že tato nemoc je stále nepochopena a proto může 

docházet k vytváření dalších více, či méně mylných představ a reprezentací.  

2.1.3 Představy o způsobech přenosu HIV  

Někteří lidé se stále podivují nad tím, jak se někdo v dnešní době může virem HIV 

nakazit, hlavně skrze pohlavní styk (ať už heterosexuální či homosexuální), když bylo již tolik 

řečeno o tom, jakým způsobem se HIV může přenášet (Warner 1999). Stále je mnoho lidí, 

kteří si myslí, že se můžou nakazit běžným společenským kontaktem, například sezením 

vedle infikované osoby v městské hromadné dopravě, nebo podáním ruky infikované osobě 

(Treichler 1999). Mnozí lidé si stále říkají, že „AIDS není můj problém“ a to stále v tom 

smyslu, že si myslí, že AIDS je nemocí homosexuálů a tudíž se lidí „heterosexuálních“ netýká 

(Crimp 2002). V dnešní době, kdy je však nejvíce nakažených na celém světě právě žen4

Z uvedených skutečností vyplývají různé nepřesné či nesprávné postoje vůči HIV 

pozitivním a nemocným AIDS. I proto je potřeba vědět a znát informace o HIV/AIDS, 

, 

které se nakazily heterosexuálním stykem, tak je tento názor opravdu „nebezpečný“ a může 

být považován za jeden z důvodů, proč se HIV stále šíří. 

                                                 
4 Zdroj: http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008/default.asp - naposledy 
navštíveno 26. 6. 2010  
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abychom osoby nakažené HIV nediskriminovali z běžného života. Epidemiologické důkazy 

prokazují, že přenos HIV se uskutečňuje pouze prostřednictvím krve, spermatu, poševního 

sekretu a mateřského mléka (WHO 1990). Tento přenos lze uskutečnit třemi způsoby.  

Primární cestou přenosu infekce HIV je nechráněný sexuální styk s infikovanou osobou – 

z muže na ženu, z ženy na muže, z muže na muže a z ženy na ženu.  

Druhý způsob přenosu je prostřednictvím krve, krevních produktů, transplantací orgánů a 

tkání. Přenos prostřednictvím krve je nejpočetnější u nitrožilních narkomanů, kteří si 

vzájemně půjčují nesterilní stříkačky a jehly. Možnost přenosu HIV při transfúzi je dnes již 

vyloučena, protože všichni dárci krve jsou od roku 1985 testováni. V důsledku netestované 

krve se před tímto rokem v České republice nakazilo 14 příjemců krevních transfúzí a 17 

hemofiliků. Tento problém může nastat v rozvojových zemích, kde není jistota, zda jsou 

opravdu všichni dárci testováni.  

Třetí možností přenosu HIV je vertikální přenos z infikované matky na plod či 

novorozence. Významným rizikem je přenos skrze placentu na plod, nebo při porodu krví 

matky či vaginálním sekretem, později i mateřským mlékem, ale v naší zemi je od roku 2000 

zavedeno povinné testování gravidních žen (Holub 1993; Procházka 2009; Šejda 1993; WHO 

1990). 

HIV/AIDS se v žádném případě nepřenáší běžným společenským stykem, vodou, 

vzdušnou cestou, potravinami, kašláním, kýcháním, líbáním, ani běžným stykem 

s infikovanou osobou, či dotýkáním se předmětů, které nemocné osoby používaly. K nákaze 

nedojde ani společným užíváním jídelních příborů, šatstva, objetím nebo podáním ruky. 

Nákaza nehrozí ani na koupalištích, v saunách, na toaletách, ani bodnutím hmyzem (Šejda 

1993; Holub 1993).  

2.1.4 Průběh onemocnění 

Když se HIV dostane do organismu, napadá, případně zabíjí součást imunitního, tj. 

obranného systému, který člověka chrání před nejrůznějšími infekcemi. Mnohé z těchto 

infekcí za normálních okolností zdraví člověka neohrožují, ale když HIV oslabil 

obranyschopnost, mohou se i tyto infekce stát smrtelnými. Víme, že HIV může určitou dobu 

přežívat v lidském organismu, aniž by vyvolal příznaky onemocnění AIDS. Tato doba je také 
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nejvíce riziková pro infikování dalších osob. Protože člověk, který se virem HIV infikoval a 

nemá doposud žádné zdravotní potíže, pravděpodobně nepůjde k lékaři, aby si nechal udělat 

test na HIV a díky této nevědomosti tak může HIV rozšiřovat na další osoby (Jedlička 2010 

pers. com.).  

Zhruba dle délky působení viru na lidský organismus můžeme toto infekční onemocnění 

rozdělit na stadium asymptomatické – bezpříznakové – a stadium symptomatické, které je již 

charakterizováno určitými klinickými příznaky. Klasický průběh onemocnění vyvolaného 

HIV můžeme tedy rozdělit do několika etap (Brzek et al. 1989): 

1. stadium akutní infekce  

2. stadium asymptomatického nosičství  

3. stadium generalizovaného (povšechného) zduření mízních uzlin (PGL5

4. stadium ARC

) – do tohoto stadia 

přechází jen část pacientů. 

6

                                                 
5 Z anglického „Persistent Generalised Lymphadenopathy“ – uzlinový syndrom 
6 Z anglického „Aids Related Comlex“ 

  

5. stadium rozvinutého onemocnění – AIDS – ne u každého pacienta infikovaného HIV však 

dojde k onemocnění AIDS. Jak k tomuto podotýká Susan Sontagová, „[o]čividným důsledkem 

přesvědčení, že ti, kdo v sobě mají virus, nakonec onemocní, je skutečnost, že lidé s pozitivními testy 

jsou považováni za lidi s AIDS, u kterých se ještě neprojevil. Je to jenom otázka času, jako u každého 

rozsudku smrti. Méně očividné je, že na takto postižené se ostatní často dívají, jako by už AIDS měli“ 

(Sontagová 1997: 110). 

HIV již v této fázi zničil imunitní systém člověka natolik, že pacient onemocní 

nejrůznějšími virovými, bakteriálními, parazitárními či plísňovými chorobami, které pro něj 

mohou být smrtelné. Sám AIDS nikoho nezabíjí, ale nemocný umírá na oportunní choroby, 

kterým se již bez imunity nemůže bránit (Brzek et al. 1989). Existují dva hlavní klinické 

projevy onemocnění AIDS: jedná se o nádory, kdy nejčastější je Kaposiho sarkom a 

oportunní infekce, kdy nejběžnější a nejčastější je zápal plic způsobený prvokem 

Penumocystis carinii.  
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2.1.5 Možnosti léčby 

Onemocnění AIDS se v dnešní době vyléčit nedá, ale jsou stále objevovány nové léky, 

které při včasném podání mohou zpomalit rozšiřování HIV v těle člověka a nedovolit nástupu 

AIDS u člověka, který se HIV infikoval. Protivirová léčba se standardně používá od 90. let, 

ale k dosažení dobrého a především dlouhodobého efektu je třeba podávat kombinaci 

několika (nejčastěji tří) léků s různým protivirovým účinkem (Procházka 2009). Díky této 

léčbě a pokračujícím výzkumům na tomto poli se s virem HIV v těle dá žít i mnoho let, pokud 

je tato léčba včas a správně podávána. Ale ne všechny státy mají takový zdravotní systém, 

který by zaručoval podání těchto léků všem infikovaným (Warner 1999). Devadesát pět 

procent všech nově infikovaných z celého světa připadá na rozvojové země, kde zdravotní 

systém prakticky neexistuje. Jako příklad řešení problému s přístupem k léčbě pro každého 

ukazuje také Michael Warner na zdravotním systému USA. Podle něj „americký zdravotní 

systém (pokud se vůbec dá nazvat systémem) zdůrazňuje nespravedlnost na základě výše 

příjmu, rasy, pohlaví a homofobie“ (Warner 1999: 199; překlad HK). Jinými slovy lze říct, že 

záleží na tom, kdo si léčbu „může dovolit“ a kdo ne, protože léčba může stát i více než 15000 

USD ročně.7

2.1.6 Výskyt HIV/AIDS ve světě a v ČR 

 V České Republice se dá říct, že každý člověk, který je pojištěný, má na 

protivirovou léčbu nárok v rámci zdravotního pojištění.  

Dle posledních statistických údajů, které organizace UNAIDS8

                                                 
7Zdroj:http://europeandcis.undp.org/uploads/public/File/hivaids/PRAGUE_HIV_IDUS_JUNE18_20/Presentatio
ns/PPT_Jedli_ka.ppt. - naposledy navštíveno 25. 6. 2010 
8 http://data.unaids.org/pub/Report/2009/JC1700_Epi_Update_2009_en.pdf - naposledy navštíveno 15. 6.2010 

 vydala na konci roku 

2009, se již na celém světě infikovalo virem HIV téměř 36 milionů osob. A od roku 1981 

zemřelo na AIDS více než 25 miliónů lidí. Mladí lidé (do 25 let) tvoří polovinu všech nově 

nakažených infekcí HIV. 

Největší počet nakažených je v oblasti Subsaharské Afriky, skoro 25 milionů lidí a ženy 

zde tvoří až 60% všech nakažených.  
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Celkový počet HIV pozitivních v České republice dosáhl počtu 1403 osob9 a AIDS 

onemocnělo již 302 osob10

2.2 Diskurs o HIV/AIDS 

. Tyto údaje uvádí SZÚ k 30. 4. 2010. Vývoj HIV/AIDS v České 

republice od roku 1985 dokládá graf v příloze číslo 1. 

Největším problémem HIV/AIDS není jen to, že se jedná o smrtelnou a nakažlivou 

nemoc, ale jde také o pochopení HIV/AIDS širokou veřejností, každým člověkem na světě. 

Protože pokud lidé neznají, či správně nechápou, co to HIV/AIDS je, jak se (ne)přenáší, jak se 

projevuje, jaké jsou možnosti léčby a především možnosti, jak nakažení HIV předcházet, pak 

není možné zabránit šíření tohoto viru. 

Zmatky ohledně přenosu choroby jsou nyní příčinou toho, že mnoho Američanů odmítá 

darovat krev (Treichler 1999). Jak již bylo řečeno, někteří lidé věří, že mohou „chytit“ AIDS 

běžným kontaktem. Mnoho lidí se domnívá, že lesby – skupina v populaci obecně bez 

pohlavně přenosných chorob – jsou pravděpodobně stejně infikovány jako gayové (Treichler 

1999). Zmatky a nepochopení ohledně HIV/AIDS vznikají ve snaze lidí porozumět – ač 

jakkoliv nedokonale – „složitému, záhadnému a docela děsivému fenoménu HIV/AIDS“ 

(Treichler 1999: 15). Proti této snaze lidí, ze které vznikají různé iracionální mýty a 

(homo)fobické reakce, které záměrně ignorují „vědecká fakta“, se musí bojovat 

informovaností a jen díky tomu jde potom bojovat proti HIV/AIDS samému. Tato práce je tak 

nezbytná a stejně často tak náročná a nedokonalá pro lékaře a vědce stejně jako pro „zbytek 

z nás“. Konstrukty o HIV/AIDS nejsou založeny na objektivní vědecky determinované 

„realitě“, ale na tom co nám kdo o této realitě řekl (Treichler 1999).  

Jde tu o fatální infekční chorobu, která prostě není zcela pochopena; zůstávají 

nezodpovězené otázky o původu této nemoci, její etiologii, jejím přenosu, o tom co s ní 

jedinec může udělat. Tváří těmto nejistotám se zdá být pochopitelné, že lidská představivost 

dává vzniknout mnoha různým koncepcím (Treichler 1999). 

Nejen virus HIV a nákaza tímto virem, ale i onemocnění AIDS jsou proto silně 

stigmatizovány. Toto společenské stigma je většinou způsobeno mylnými představami o 

                                                 
9 Dle SZÚ - http://www.szu.cz/tema/prevence/zprava-o-vyskytu-a-sireni-hiv-aids-za-rok-2010 - naposledy 
navštíveno 15. 6. 2010 
10 Dle SZÚ - http://www.szu.cz/tema/prevence/zprava-o-vyskytu-a-sireni-hiv-aids-za-rok-2010 - naposledy 
navštíveno 15. 6. 2010 
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přenosu HIV, které se vyskytují v populaci. Přes veškeré snahy šířit informace koluje na 

veřejnosti mnoho dezinformací, mýtů a stereotypů, které dále vedou k předsudkům a 

diskriminaci lidí s HIV/AIDS. Obava veřejnosti z nemoci AIDS je pochopitelná, ale 

diskriminace a izolace lidí s tímto onemocněním a jejich rodin je nepřijatelnou reakcí 

(Renzetti & Curran 2005: 476 - 477). 

AIDS je nakažlivým onemocněním, které se v největší míře přenáší pohlavním stykem. 

Tento fakt přináší několik kritických okamžiků. Nejen, že jsou si lidé ve většině případů 

zpětně vědomi, jak se nakazili, ale žijí dál s vědomím vlastní viny. Také tím, že je to 

spojováno s nezřízeným, zvráceným sexuálním chováním, tak je AIDS chápán jako trest za 

promiskuitní a nepřirozené sexuální praktiky (Sontagová 1997). 

2.2.1 Společnost a sexualita 

Na celém světě se odborníci shodují v tom, že poučení lidí o sexualitě je nedostatečné. 

Nejen o anatomii a fyziologii reprodukčních orgánů, ale i o postavení sexuality v lidském 

životě, o reprodukci, o velkém množství pohlavně přenosných nemocí a o dalších rizicích 

spojených s pohlavním stykem apod. To, aby se lidé o všech aspektech této problematiky 

dozvěděli více, umožňuje sexuální výchova, která se zároveň snaží, aby se na veřejnosti stále 

znovu neobjevovaly falešné mýty a předsudky (srov. Treichler 1996, 1999). Avšak sexuální 

výchova je mnohdy kontroverzně chápána, a to jak v různých zemích, tak v různých dobách. 

Mnoho lidí a mnohé ideologie vidí na sexualitě především její rizika. Jen někteří jsou schopni 

sex chápat jako oblast pozitivních citových zkušeností, radosti a naplnění ve vztahu k jinému 

člověku. 

Jak uvádí Marcela Rozehnalová, někteří hledají východisko v ochraně lidí před 

negativním dopadem sexuality na osobnost člověka především v tom, že její praktické 

realizaci kladou co nejvíce překážek a zábran. Jiní zdůrazňují sexualitu jako jedinečnou 

pozitivní hodnotu, jejíž naplnění musí být svěřeno poučenému a zodpovědnému jedinci 

(Rozehnalová 2005). Je pochopitelné, že reálnou náplň pojmu „sexuální výchova“ spatřují 

stoupenci obou základních přístupů každý v něčem úplně jiném. Restriktivní neboli 

konzervativní přístup vychází dle Rozehnalové ze zákazů, hrozeb a potlačování. Považuje 

otevřené informace za znemravňující. Nejvyšší hodnotu spatřuje v odříkání a v odmítání 

pozitivních sexuálních zkušeností a prožitků (Rozehnalová 2005). Tento přístup již v dnešní 
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době není uplatňován, ale vystřídal ho přístup směrovaný, který nezná v prevenci rizikového 

chování žádná tabu, o veškerých otázkách se otevřeně diskutuje, ale je zde dán jasný cíl: 

doporučení abstinovat - zdržet se sexu před manželstvím. (Rozehnalová 2005). 

Liberální přístup k sexu dle Rozehnalové vychází z toho, že jen všestranně informovaný a 

poučený člověk dokáže správně docenit vše negativní a pozitivní, co sex v životě znamená. 

Vyzdvihuje individuální svobodu a volbu a vymezuje tyto hodnoty pozitivně (Rozehnalová 

2005). Tento přístup zdůrazňuje dodržování zásad „bezpečnějšího“ sexu11

                                                 
11 Dříve se sex s bariérovou ochranou – kondomem považoval za „bezpečný sex“, ale vzhledem k tomu, že ani 
tato ochrana není 100%, tak se začalo používat termínu „bezpečnější sex“. Protože jediný skutečně bezpečný sex 
je žádný sex. Neboť i sex s kondomem, pokud ho používáme důsledně při každém pohlavním styku a správně 
má určité malé procento selhání. 

. V prevenci 

HIV/AIDS zastává důsledné a správné používání kondomu hlavní pozici a sexuální 

zdrženlivost připouští jako jednu z možností ochrany. Každý jedinec má právo volby, může se 

rozhodovat podle sebe bez ohledu na společnost.  

Dle Rozehnalové, autorky jednoho z analyzovaných preventivních programů, jsou 

sexuálně přenosné nemoci dobrým indikátorem sexuální promiskuity ve společnosti. Před 

rokem 1989 se u nás vyskytovaly jen 2 sexuálně přenosné choroby, kapavka a syfilis, obě 

byly léčitelné antibiotiky. Dnes je pohlavně přenosných nemocí několik desítek a 

nejzávažnější a smrtelnou je právě AIDS (Rozehnalová 2005). Může za to však sexuální 

promiskuita nebo neinformovanost?   V některých zemích, kulturách či společnostech nejsou 

informace o pohlavně přenosných chorobách dostupné, nebo dostupné všem. Stejně tak i u 

možností, jak se před těmito chorobami lze chránit. Například důsledné používání kondomů je 

jedinou možností, jak se před HIV/AIDS ochránit (kromě sexuální abstinence a absolutní 

partnerské věrnosti mezi dvěma jedinci, kteří nejsou infikováni). V některých společnostech, 

například, podle Treichler, je ženám v Zambii a Ugandě znemožňováno kondom používat. 

Tento přístup ovlivňuje náboženství a postavení žen v dané společnosti, kde ženám nepřísluší 

do sexu aktivně zasahovat (Treichler 1996). 
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2.3 Proč stále dochází k šíření HIV? 

Ze statistik šíření HIV vyplývá, že průměrný věk při nakažení je kolem 30 let, a to u 

mužů i u žen12

2.4 Prevencí proti pandemii 

. Dalo by se tedy předpokládat, že tyto osoby nebyly pravděpodobně dostatečně 

s problematikou HIV/AIDS seznámeny v době dospívání, že se k nim informace o tom, jak se 

chránit, nedostaly. Dnes víme, že k šíření HIV dochází především v důsledku nedostatku 

správných, pravdivých a potřebných informací. Sexualita, sexuální život a vztahy byly často 

oblastmi, o kterých se na veřejnosti, ve školách, ale ani v rodinách moc nehovořilo. 

V pluralitní společnosti se však předpokládá, že hlavním zdrojem informací o sexualitě jsou 

pro děti a mládež rodiče. Tuto úlohu pak částečně přebírá škola a vzdělávací a výchovné 

instituce.  

Ve společnosti se obvykle předpokládá, že o sexualitě, pohlavně přenosných chorobách a 

HIV/AIDS by se měly děti dozvědět kolem 14-15. roku života. Statistiky však ukazují, že již 

10% dětí před 14 lety má zkušenosti s pohlavním stykem. Jak uvádí Holub, vhodné 

seznámení se se sexualitou by mělo probíhat již od útlého dětství, od doby, kdy se samy děti 

ptají na rozdíly mezi chlapci a děvčaty a jak se dostávají malé děti na svět. S věkem by mělo 

informací přibývat, ale informace o možnostech nákazy HIV a možnostech ochrany by děti 

měly vědět již před 13. rokem života. Nestačí ovšem jedno poučení v době mezi 8-14 lety, ale 

je vhodné pokračovat u mládeže od 14 do 18 let a později až do 25 let připomínat stále zásady 

prevence HIV/AIDS (Holub 1993).  

Pandemie AIDS a infekce HIV se na světě šíří nejenom neobvykle rychle, ale v závislosti 

na cestě přenosu i v určitých vlnách. Jako první vlna šíření HIV byla popsána vlna 

homosexuálního šíření infekce v důsledku nechráněných pohlavních styků. „Jedni z prvních 

„obětí“ AIDS uváděli, že měli až tisíc sexuálních partnerů“ (Treichler 1999: 19; překlad HK). 

V této době se každý nakažený virem HIV automaticky počítal do kategorie homosexuálů a 

bisexuálů, nezávisle na tom, jak se infikoval. I proto je první vlna označována jako 

homosexuální a částečně je to i zapříčiněno způsobem, jakým byla data o infikovaných 

sbírána a zveřejňována (Treichler 1999). A jelikož s prvními klinickými projevy AIDS 

                                                 
12 Zdroj ze statistik SZÚ k 31. 12. 2009 
http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/HIV_AIDS/rocni_zpravy/2009/HIV_AIDS_2009_grafy.pdf - 
naposledy navštíveno 27. 6. 2010 
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přicházeli do ordinací lékařů právě homosexuálové, tak je pochopitelné, že data o dalších 

infikovaných byla hledána právě ve skupinách homosexuálních mužů. Na tuto vlnu vzápětí 

během 5 let navázala vlna šíření HIV mezi narkomany používajícími drogy nitrožilně, kdy 

často docházelo a dochází k používání nesterilních stříkaček a jehel, které si narkomani mezi 

sebou půjčují. Jako poslední nastupuje vlna šíření HIV heterosexuální cestou, což potvrzuje 

nárůst infikovaných žen. Epidemie tak postupně nabyla pandemického charakteru. Dlouhá 

inkubační doba a stadium latence od infikování až po propuknutí klinických příznaků a veliký 

počet infikovaných lidí (řada z nich nemusí o své infekci ani vědět!) daly šíření HIV a nemoci 

AIDS ve světě velmi dynamický a nebezpečný charakter (Šejda et al. 1993).  

Přestože je na celém světě zaváděn a postupně realizován globální program boje proti 

AIDS, jeho výsledky jsou zatím nedostatečné. Dokonce vznikají pochybnosti o účinnosti 

zaváděných metod (Warner 1999) a jiní si stále myslí nebo jsou přesvědčení, že jich 

konkrétně se tato problematika netýká (Crimp 2002). Opak je pravdou, a proto je potřebné 

především změnit postoje i přístupy řady lidí k celé pandemii a opatřením, která jsou nutná a 

nezbytná. 

2.4.1 Preventivní akce a kampaně 

Preventivní kampaně jsou považovány za dobrý zdroj informací o tom, jakým způsobem 

společnost vnímá HIV/AIDS a jaký postoj k této problematice zaujímá (Kolářová 2009). 

Pokud lidé něčemu nerozumí a bojí se toho, přichází na svět hodně mýtů a metafor, které 

mohou i zabíjet (srov. Sontagová 1997; Treichler 1999). Přinejmenším mohou být velmi 

stigmatizující a podporující diskriminaci. Například, jak již bylo řečeno výše, AIDS byl 

nejprve diagnostikován u gay populace a tak se rozšířil názor/mýtus, že AIDS je „nemocí 

homosexuálů“ a výsledkem jejich deviantních sexuálních praktik. To dále vedlo k obrovské 

diskriminaci a marginalizaci homosexuálních osob (Kolářová 2007; 2009).  

Prvotní kampaně zaměřené na prevenci HIV/AIDS spoléhaly na vyvolávání strachu, 

reagovaly tak na obrovské zděšení z nové, smrtelné nemoci. Tyto kampaně reagovaly na 

„nemožnost“ poznat HIV pozitivitu u infikovaných lidí a vyvolávaly tak strach a vzbuzovaly 

nedůvěru mezi lidmi navzájem. Současné preventivní kampaně se od tohoto vzbuzování 

strachu odklánějí a přichází s jednoduchým a uklidňujícím poselstvím „bezpečnějšího sexu“, 

která říkají: „bezpečnější sex znamená důsledné použití kondomu a vhodného lubrikačního 
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gelu při každé souloži. Bezpečnějším sexem také rozumíme provádění tzv. ‚nekoitálních 

praktik‘, jako je mazlení, tělesné dotyky a sexuální dráždění bez soulože.“ (Procházka 2008). 

Nové kampaně již ukazují možnost, jak se jednoduše před HIV ochránit a nechávají volbu na 

každém jedinci. Tyto kampaně však přináší nové stigma, protože pokud je tak jednoduché 

(alespoň v Západním světě) se ochránit, proč přibývají noví nakažení? Je to výsledek selhání 

jednotlivce? (Kolářová 2009).  

V České republice proběhlo kampaní zaměřených na prevenci HIV/AIDS velmi málo, 

během posledních let pak žádná.  Jediné akce, která jsou veřejně prezentovány a alespoň 

podvědomě známé široké veřejnosti, jsou každoroční Mezinárodní den boje proti AIDS13 

(1.12.) a Světlo pro AIDS14, které se pořádá třetí květnovou neděli. Jak říká Mudr. Ivo 

Procházka: „Světlo pro AIDS přispívá k většímu uvědomění si rizika HIV infekce ve 

společnosti a zároveň se ale snaží omezovat diskriminační postoje a přispívá k lepšímu 

začlenění HIV pozitivních občanů do společnosti.“15. 

2.4.1.1 Globální program boje proti AIDS 

Ovšem ani tyto každoroční akce 

nedoprovází žádná rozsáhlá mediální podpora. A proto ti lidé, kteří toho dne neprojdou přes 

centrum Prahy a nejsou osloveni dobrovolníky s kondomy a červenými stužkami, nemají 

žádnou možnost se o těchto akcích dozvědět. Samozřejmě pokud si informace sami aktivně 

nevyhledávají. Ve světě probíhá kampaní a akcí zaměřených na problematiku HIV/AIDS 

daleko více. Tyto akce mají širokou podporu nejen mediální, ale i mezi umělci, hudebníky, 

slavnými osobnostmi, sportovci a dalšími společensky známými osobnostmi.  

Světová zdravotnická organizace vypracovala Globální program boje proti AIDS jako 

základ pro celosvětovou strategii a doporučila jednotlivým členským zemím zpracovat si 

v návaznosti svoji vlastní strategii a plán konkrétních a komplexních opatření. Celosvětový 

boj proti AIDS má 3 základní cíle (Šejda et al. 1993; srov. WHO 2009): 

                                                 
13 Světový den boje proti AIDS si připomínáme 1. Prosince od roku 1988. Zdroje: http://www.osn.cz/aids/ - 
naposledy navštíveno 16. 6. 2010; http://www.worldaidsday.org/ - naposledy navštíveno 16. 6. 2010 
14 V roce 1996 Česká Společnost Podpory Zdraví (ČSPZ) společně s Národní referenční laboratoří pro AIDS, 
Státního zdravotního ústavu a se Sdružením organizací homosexuálních občanů (SOHO) zorganizovala pochod 
se svíčkami „Světlo pro AIDS“, aby se tak připojila k řadě zemí světa a uctila památku zesnulých na AIDS. Nyní 
již tuto akci pořádá Česká společnost AIDS pomoc, o. s. (ČSAP). Této celosvětové akce se účastní celkem 1.200 
organizací ze 109 zemí světa, včetně ČR. Originální název je International AIDS Candlelight Memorial. Zdroj: 
http://www.colourplanet.cz/71905-svetlo-pro-aids - naposledy navštíveno 16. 6. 2010 
15 Zdroj: http://www.cspz.cz/Svetlo-pro-AIDS/ - naposledy navštíveno 16. 6. 2010 
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1. prevenci infekce HIV  

2. omezení rozsahu infekce na jednotlivce i celou společnost 

3. sjednocení úsilí všech zemí v boji proti AIDS a úplnou mezinárodní spolupráci 

Pokud nebude k dispozici účinný lék, který může nemoc AIDS vyléčit, nebo vakcína 

chránící člověka před HIV a jeho působením, zůstává prevence jedinou možnou zbraní v boji 

proti HIV a AIDS. Prevence spočívající v široké informovanosti lidí, osvětové akce, 

kampaně, výchova dětí a mládeže, poradenství, prosazování práva bezpečnějšího sexu, 

sterilizování nebo výměna jehel a stříkaček narkomanů a testování jako jediná zbraň proti 

HIV a AIDS. 

Nežijeme v dokonalém světě a při hledání řešení musíme vycházet z nutnosti používat i 

nedokonalé metody (Holub 1993). Stále více bychom si měli uvědomovat a vycházet z toho, 

že HIV ani AIDS v současné době nemůžeme změnit ani zlikvidovat. Tato realita by měla 

změnit především nás, naše postoje, chování i jednání. Čím dříve si tuto nutnost a v 

současnosti jedinou možnou cestu boje proti AIDS společnost uvědomí, tím rychleji může 

aspoň zabrzdit nebezpečný trend růstu počtů HIV infikovaných a nemocných AIDS na celém 

světě. 

Proto se v boji proti AIDS klade hlavní důraz na různé zdravotně-výchovné akce, 

kampaně, ale především programy, které zajišťuje a realizuje široká síť státních, nevládních, 

charitativních, dobrovolných, náboženských organizací, církví a dalších. Programy jsou 

koncipované s dopadem na celou veřejnost, specifikované podle jednotlivých věkových, 

sociálních a dalších skupin občanů a každá zúčastněná organizace má v tomto programu své 

specifické úkoly a pověření. To vytváří komplexní síť preventivního působení. Hlavním 

rysem je soustavnost, postupnost a cílevědomost. Protože se preventivním opatřením dotýkají 

intimních oblastí lidského života, je potřebné volit k lidem citlivý a estetický přístup na 

základě zásad anonymity, důvěry, pravdivosti a otevřenosti. Důležitou součástí je v tomto 

směru i právní výchova, která by měla zahrnovat působení proti stigmatizaci, izolaci a 

diskriminaci HIV pozitivních a nemocných AIDS.  

Celosvětová globální strategie boje proti AIDS představuje racionální plán účinné 

prevence, vyjadřující vůli lidstva i víru, že se tuto pandemii podaří zvládnout pomocí 
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osobního úsilí každého z nás a úsilím všech zemí i v mezinárodním měřítku. V současné době 

a snad ani v dohlednu není jiné cesty. Je to přímo nutnost současnosti. Že lze tímto přístupem 

docílit určitý pokrok potvrzují zprávy z Holandska a Austrálie, kde otevřenou zdravotní 

výchovou a dalšími preventivními akcemi a poradenstvím se podařilo porazit stoupající počet 

HIV pozitivních, a tak vlastně dostat pandemii v těchto zemích pod určitou kontrolu (Holub 

1993). 

2.4.1.2 Světový den proti AIDS 

Globální strategie SZO v boji proti AIDS zahrnuje od roku 1988 každoroční vyhlašování 

Světového dne proti AIDS, vždy k 1.12. Poprvé byl tento den vyhlášen 1.12.1988 pod heslem 

„Celosvětovým úsilím proti AIDS“. První prosinec 1988 se tak stal významnou událostí, 

protože poprvé od výskytu nemoci AIDS v roce 1981 se podařilo SZO zaktivovat na celém 

světě řadu odborníků, politiků, ekonomů, umělců, sportovců, dobrovolných pracovníků, aby 

rozvinuli širokou veřejnou diskusi o tomto nebezpečném onemocnění. Hlavním cílem různých 

akcí a preventivních programů bylo informovat a poučit co nejvíce lidí o infekci HIV, cestách 

šíření a možnostech ochrany proti této nemoci. Mnoho odborníků se zapojilo do výzkumu, 

hledání účinného léku, vakcíny a preventivních programů. Vyzývalo všechny lidi, aby se 

zapojili do prevence AIDS. Takto se stal Světový den boje proti AIDS v roce 1988 určitým 

mezníkem pro řešení jednotlivých problému infekce HIV, ohrožující celé lidstvo, především 

však mladou generaci. 

Proto byl druhý Světový den boje proti AIDS v roce 1989 zaměřen na mládež pod heslem 

„Mladí v prevenci AIDS“. Cíl dne a zaměření jednotlivých akcí a programů byly jasné. 

Informovat mladé lidi již s předstihem o infekci HIV, cestách šíření a možnostech ochrany. 

Začaly se zpracovávat výchovně-vzdělávací programy pro školní mládež, dospívající, 

studenty, učitele i rodiče. Odborníci si stále více uvědomovali, že jednorázové kampaně jsou 

nedostatečné a proto se snažili zařazovat prevenci AIDS do výchovy a vzdělávání mladých 

lidí. Nikoliv pouhá informace, ale včasná výchova založená na estetice, otevřenosti a 

morálním aspektu. 

Rok 1991 ukázal, že je potřebné do prevence zapojit široký okruh různých pracovníků, 

aby cítili potřebu zapojit se a zúčastnit se prevence proti AIDS. Proto se SZO obrátila na 

veřejnost s heslem „Zapojte se“. Náplň hesla vycházela v podstatě z toho, že AIDS se dotýká 
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přímo nebo nepřímo každého člověka, a proto by se měl každý svým podílem i podle svých 

možností zapojit do různých preventivních akcí a programů. Logickým vyústěním všech 

předcházejících Světových dnů boje proti AIDS bylo heslo stanovené v r.1992 „Odpovědnost 

společnosti“. SZO se obracela tímto heslem na vlády celého světa, politiky, ekonomy, 

významné osobnosti s výzvou, aby si i oni uvědomovali svou odpovědnost a potřebu jejich 

širšího zapojení do prevence AIDS.  

Symbolem zapojení se do boje proti AIDS se stala červená stužka. Červená stužka16

                                                 
16 Zdroj: http://www.aids-pomoc.cz/info_stuzka.htm - naposledy navštíveno 15. 6. 2010 

  je 

mezinárodním symbolem informovanosti o problematice HIV a AIDS, což vysvětluje i její 

začlenění do loga asociace UNAIDS a dalších organizací pracujících v problematice 

HIV/AIDS. "Červená stužka" je v jiných zemích běžně k vidění na klopách kabátů nebo na 

jiných částech oděvů, jako symbol solidarity s lidmi infikovanými HIV a s lidmi nemocnými 

AIDS a jako symbol boje proti AIDS. Projekt Červená stužka byl zahájen v roce 1991 

zásluhou Visual AIDS, charitativní skupiny umělců se sídlem v New Yorku, která se snaží 

respektovat, uznávat a chovat v úctě přátele a kolegy, jež umírají nebo zemřeli na AIDS. 

Stužka je vlivnou silou při šíření vědomostí o AIDS a při zdůrazňování potřeby pokračovat ve 

výzkumu této nemoci. Červenou stužku nosí stále více lidí na celém světě, aby tak 

demonstrovali svůj zájem o problematiku HIV/AIDS - svou účast s těmi, kteří žijí s HIV, kteří 

jsou nemocní, kteří již této chorobě podlehli, a také se všemi, kdo se starají a pečují o ty, kteří 

to potřebují. 

Ovšem pouhé symbolizování zapojení se do prevence AIDS nestačí v boji proti AIDS. 

Pro rok 1993 přišla SZO s velmi významným heslem „Čas činů“. Záměrem tohoto hesla bylo 

motivovat veškerou veřejnost ke konkrétním činům v prevenci AIDS. Neřešit problémy 

prevence jednotlivými akcemi a kampaněmi, které jednorázově zásady prevence AIDS 

občanům sice připomenou a přiblíží, ale nejsou účinné pro žádoucí změny v jejich postojích, 

jednání a chování. Hlavním záměrem Světového dne je především zaktivizování veřejnosti 

k organizování konferencí, seminářů, výstav, kulturních akcí, soutěží, vydávání různých 

materiálů a podobně, které by však neměli po prvním prosinci utichnout a do příštího 

Světového dne se spokojit jen se sporadickými akcemi různého druhu.  
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Jak říká Holub, „čas činů“ je apel na nás na všechny, abychom změnili kampaňovitost 

v prevenci AIDS na souvislý řetěz činů a systematických programů, směřujících 

diferencovaně a v různých podobách na jednotlivé věkové, sociální a další skupiny občanů. 

Zamysleme se tedy jak, kdy a co můžeme pro prevenci AIDS udělat, ale i celoročně dělat. 

Prevence je v současnosti jediná možná cesta v boji proti AIDS a znamená „Znát – vědět – 

chránit se“ (Holub 1993). 

Světový den boje proti AIDS se pořádá od roku 1988 až do letošního roku. Stejně jako 

bylo ukázáno výše, každý rok má jiné téma, jiné heslo pro boj s AIDS. Heslem posledního, 

loňského roku bylo téma „HIV: realita“17

2.4.2 Sexuální výchova a prevence v České republice 

.  

Úroveň sexuální výchovy v České republice bývala oproti jiným vyspělým státům 

Evropy značně nedostatečná, ale v posledních letech se to začíná měnit. V době komunistické 

diktatury existovala sexuální výchova jen formálně. Od roku 1974 byla součástí povinných 

školních osnov na všech typech státních škol, ale praktická realizace sexuální výchovy byla 

vesměs nedostatečná (Šejda et al. 1993). Od roku 1982 se pod vlivem pandemie AIDS situace 

poněkud změnila. Dnešní demokratická vláda je nakloněna podporovat sexuální výchovu 

obyvatelstva.  

Absence citlivé a estetické sexuální výchovy a tabuizace sexu v minulých letech a na 

druhé straně značné uvolnění až vulgarizace sexuální výchovy jsou zdroji různých předsudků 

a názorů, které spolu s prudérními postoji rozhodně nové dospívající generaci nepomohou 

v jejich správném rozhodnutí ohledně sexuality. Názor, že dříve také nikdo nikoho 

nepoučoval a lidé si obstarali informace sami a vyrostli ve spořádané osoby, či názor, že 

nemoc AIDS se týká jen některých skupin lidí, žijících nevázaně a střídajících partnery, těch, 

kteří jsou narkomany, homosexuály apod. - takový názor dnes již nemůže obstát, protože 

neodpovídá skutečnosti.  

Při předávání informací o sexualitě bychom měli myslet na to, že tyto informace musí být 

pravdivé, musí odpovídat věku, musí být otevřené a musí dát možnost o věci diskutovat a 

sporné věci objasňovat (Šejda et al. 1993). Předávání informací o sexualitě by také mělo mít 

                                                 
17 Zdroj: http://www.worldaidsday.org/ - naposledy navštíveno 27. 6.2010 
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svou intimní a estetickou úroveň. Rovnováha mezi otevřeností a intimností dává sexuální 

výchově estetickou dimenzi a staví do popředí především její citovou složku.  

Na sexuální výchovu nelze nahlížet pouze z hlediska biologického, ale také z hlediska 

sociálního a psychologického, přičemž všechna hlediska by měla být v rovnováze. V souladu 

s vývojovými předpoklady mládeže a jejich poznávacími možnostmi směřuje výuka v oblasti 

sexuální výchovy k tomu, aby si mladí lidé osvojili a kultivovali odpovědné chování, 

rozhodování a komunikaci v situacích souvisejících s reprodukčním zdravím, partnerskými 

vztahy, rodinným životem a rodičovstvím a aby jejich vstup do dospělosti byl provázen 

odpovědným přístupem ke zdraví a založení rodiny (MŠMT 2010). 

2.4.2.1 Národní program boje s AIDS 

Existuje Národní program boje s AIDS, který zahrnuje také sexuální výchovu všech 

vrstev obyvatelstva. Koordinátorem tohoto programu je Ministerstvo zdravotnictví, konkrétně 

hlavní hygienik ČR. Tento program musí být v souladu s cíli Světového programu boje proti 

AIDS OSN (UNAIDS). MZČR si je vědomo všech aspektů a nedostatků léčby a prevence 

HIV/AIDS a vidí prevenci jako jedinou a v současné době nejúčinnější formu zábrany šíření 

HIV. 

Přes pokroky dosažené v oblasti terapie HIV/AIDS neexistuje dosud taková 
léčba, která by vedla k úplnému vyléčení osob s rozvinutým onemocněním AIDS 
nebo u HIV pozitivních osob vedla k eliminaci viru. Rovněž dosud není k 
dispozici účinná vakcína, a proto nespecifická preventivní opatření jsou stále 
nejúčinnější a také nejméně nákladnou cestou k dosažení stanovených cílů. Z 
tohoto důvodu je třeba, aby zejména primární preventivní opatření získala 
maximální podporu, která rovněž vyplývá i z Deklarace závazků OSN, která byla 
ratifikována Českou republikou (MZČR 2008). 

Z potřeb a možností České republiky vychází projekt „Hrou proti AIDS“. Předlohou 

tohoto programu je projekt německé Spolkové centrály pro zdravotní osvětu nazývaný 

„Parkúr o AIDS, lásce a sexualitě“. V rámci česko-německé spolupráce byl tento projekt 

navrhnut k realizaci i v ČR,  a to  v roce 1998. Díky podpoře MZČR byl tento projekt v ČR 

realizován a do konce roku 2008 ho shlédlo téměř 100 000 mladých lidí. Blíže se tomuto 

projektu „Hrou proti AIDS“ zabývám v empirické části této práce. 
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2.4.2.2 Nevládní organizace 

V boji proti HIV/AIDS má podstatnou úlohu řada nevládních organizací, z nichž mezi 

nejvýznamnější patří následující: 

Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP)18 vznikla koncem roku 1989. K jejímu založení 

vzešla iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem 

prakticky přispět a pomáhat jim při řešení různých problémů, které mohou vystoupit  

v důsledku nemoci. Vzhledem k tomu, že bývalí pracovníci a pracovnice společnosti neměli 

dostatek kontaktů s osobami, kterých se nemoc přímo týkala, nedocházelo k vlastní pomoci a 

činnost organizace se zaměřovala spíše na prevenci a osvětu. Tento stav se prolomil v roce 

1993, kdy se podařilo zainteresovat do činnosti organizace přímo osoby s HIV. V roce 1997 

do vedení společnosti vstoupil Václav Strouhal, který přinesl jasnou koncepci a nový 

program, který oslovil nejen HIV pozitivní a nemocné AIDS. Činnost ČSAP byla rozšířena 

mimo hranice České republiky. Činnost společnosti se v současné době zaměřuje zejména na 

preventivní besedy na školách i v prostorách ČSAP a testování na HIV infekci v ambulanci 

Domu světla (testování zde je anonymní a zdarma). ČSAP je zřizovatelem Domu světla19

V roce 1991 byla založena Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

, 

který byl otevřen v roce 1999 pro všechny lidi žijícími s HIV/AIDS, jejich přátele a rodiny. 

Tento objekt je bezpečné centrum pro kohokoliv, jehož život je nějakým způsobem ovlivněn 

HIV/AIDS a poskytuje široký rozsah služeb. Všímá si též otázek spojených s diskriminací, 

předsudky a neinformovaností na všech úrovních. Slouží také jako azylové centrum pro HIV 

pozitivní v nouzi. 

ČSAP  také pořádá besedy o HIV/AIDS. Besedy jsou určena pro mládež a širokou 

veřejnost od 14 let.  Besedu vede interaktivním způsobem HIV pozitivní lektor, který 

otevřeně hovoří o svých pocitech a zkušenostech ze svého života. Tento způsob provedení 

besedy je z hlediska prevence nejvýraznějším ovlivněním.  

20. Ta 

ve spolupráci s mezinárodní organizací IPPF21

                                                 
18 Zdroj: http://www.aids-pomoc.cz - naposledy navštíveno 15. 6. 2010 
19Zdroj: http://www.aids-pomoc.cz/kj_ds.htm - naposledy navštíveno 15. 6. 2010 
20Zdroj: http://www.planovanirodiny.cz/index.php - naposledy navštíveno 15. 6. 2010 

 podporuje sexuální výchovu nejen v oblasti 

plánovaného rodičovství, ale též ve vztahu k pohlavně přenosným nemocem a AIDS. SPRSV 

21 Orig.: International Planned Parenthood Federation - http://www.ippf.org/en/ - naposledy navštíveno 15. 7. 
2010 

http://www.ippf.org/�
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přichází s tzv. peer22

Mládež Českého červeného kříže již od roku 1992 zajišťuje projekt „HIV/AIDS a 

život nás všech“

 programem Netopeeři. Cílem tohoto programu je vytvoření sítě peer 

aktivistů z různých, především středních, škol České republiky, jejich pravidelné setkávání na 

akcích a předávání informací dalším studentům jejich prostřednictvím.  

První setkání se jmenují „Tři dny s netopeery“ (dříve Tři dny s červenou stužkou) a jsou 

zaměřena na partnerské vztahy a prevenci HIV/AIDS. Další setkání jsou již zaměřena na 

„pokročilé“ publikum s různými tématy antikoncepce, partnerství, základy pedagogiky a 

psychologie pro rodiče a další.  

23

Další významnou organizací je ACET ČR, o. s. Toto občanské sdružení bylo založeno v 

roce 1993 a je zaregistrováno Ministerstvem vnitra od roku 1995. ACET ČR je součástí 

světového sdružení ACET International Alliance

. Mládež ČČK je hnutí samostatně působící v rámci Národní společnosti 

Českého červeného kříže. Sdružuje děti a mládež ve věku od 6 do 26 let. Projekt 

„HIV/AIDS a život nás všech“ je finančně podporován Národním programem HIV/AIDS při 

Ministerstvu zdravotnictví ČR. Posláním projektu je především diskutovat s mladými lidmi o 

problematice HIV/AIDS a s tím souvisejícími tématy. K těmto tématům patří např.: sexuálně 

přenosné choroby, mezilidské vztahy, sexuální praktiky, antikoncepce atd.. Projekt patří mezi 

„peer projekty“. Působí většinou na školách, organizují také preventivní akce pro širokou 

veřejnost, jako jsou výstavy, videoprojekce, soutěže, atd. 

24

                                                 
22 z anglického „peer education“ – „peer výchova“ představuje formu působení mezi vrstevníky navzájem 
(anglicky peer-to-peer) 
23 Zdroj: http://aids.mladezcck.org/ - naposledy navštíveno 15. 6. 2010 
24 ACET je mezinárodní, mezidenominační křesťanská organizace, která poskytuje bezpodmínečnou péči, 
praktické vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování mládeže. Zdroj: http://www.acet-
international.org - naposledy navštíveno 15. 6. 2010 

, která má v České republice svého 

zástupce, a která ACET ČR propůjčila své jméno. ACET International Alliance pracuje v 23 

zemích světa. Sdružení ACET Česká republika pomáhá obyvatelům České republiky tím, že 

hledá cesty, jak zabránit šíření HIV/AIDS, aktivně se zabývá prevencí HIV/AIDS 

(přednášková činnost), pracuje s dětmi a mládeží, pořádá konference a semináře a další 

činnosti. Jedním z programů, které ACET pořádá je program „Sex, AIDS a vztahy“. Cílem je 

povzbudit a vést studenty k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex 

z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. 
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Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni25, která vznikla v roce 1992 jako 

humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování 

lidských práv ve světě pořádá spolu se svými zahraničními partnery z Alliance 2015 

informační kampaň Virus Free Generation o HIV/AIDS pro mladé lidi ve věku 15-24 let. 

Tato kampaň probíhala naposledy v roce 2009. Cílů kampaně bylo mnoho, proto zde uvádím 

jen několik z nich26

V roce 1997 bylo založeno také občanské sdružení CEVAP – centrum pro etickou 

výchovu a prevenci. Ve své činnosti se zabývá 

. Zvýšit informovanost české mládeže o pandemii HIV/AIDS ve státech 

subsaharské Afriky, upozornit na socio-ekonomické dopady pandemie v subsaharské Africe, 

upozornit na dopady na život dětí a mládeže (0-24 let), přímo či nepřímo ovlivněných 

HIV/AIDS, ukázat možnosti, které představuje informovanost, prevence a léčba ve zvrácení 

pandemie. Dále také upozornit na možné dopady pandemie HIV/AIDS pro evropskou a 

českou mládež a podnítit a povzbudit evropskou mládež k apelování na české politiky a další 

veřejné činitele,  aby aktivně plnili závazky ČR v oblasti rozvojové spolupráce a boje proti 

HIV/AIDS. 

primární prevencí rizikového chování 

dospívajících, „kterou chápeme a snažíme se realizovat v duchu vedení mladých lidí k vědomí 

hodnoty života, lásky a sexu a přípravy na manželství a rodičovství“27

V empirické části této práce se tedy věnuji dvěma preventivním programům: „Hrou proti 

AIDS“ a „Free Teens“. Zaměřila jsem se na tyto dva preventivní programy proto, že „Hrou 

proti AIDS“ je jediným interaktivním preventivním programem svého druhu v České 

republice. Program „Free Teens“ jsem volila jako protiklad k programu „Hrou proti AIDS“, 

. Pořádají několik 

akreditovaných vzdělávacích programů pro mladé lidi, včetně programů primární prevence. 

Více se tomuto sdružení věnuji v empirické části této práce, konkrétně preventivnímu 

programu „Free Teens“.  

Kromě výše uvedených organizací na tomto poli působí i několik dalších organizací, 

spolků a společností, jejichž činnost je na poli prevence HIV/AIDS velmi podstatná.  

                                                 
25 Počátky společnosti Člověk v tísni se datují do května 1992, kdy její zakladatelé realizovali první projekty na 
pomoc lidem v nouzi ještě pod názvem Nadace Lidových novin. V únoru 1994 se změnil název na Nadaci 
Člověk v tísni při České televizi, v dubnu 1999 pak byla zaregistrována jako obecně prospěšná společnost. 
Zdroj: http://www.clovekvtisni.cz/index.php - naposledy navštíveno 15. 6. 2010 
26 Seznam všech cílů je uvedený na: http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=623 – naposledy navštíveno 15. 
7. 2010 
27 Zdroj http://cevap.cz/index.php – naposledy navštíveno 27. 6. 2010 
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přinejmenším svou formou, která je v tomto případě přednášková. Dalšími důvody pro 

vybrání těchto dvou programů bylo to, že oba sídlí v Praze a proto jsou pro mne dostupnější a 

také proto, že při prvním kontaktu jsem nebyla odmítnuta a zástupci těchto programů mi byli 

schopni umožnit spolupráci.    

2.4.2.3 Odpovědnost státu 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) má stěžejní podíl při 

uplatňování školní primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v České 

republice. Základním principem preventivní strategie uplatňované v České republice, 

vyplývajícím ze “Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v 

působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy”, je výchova dětí a mládeže 

ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. 

V tomto smyslu je preventivní intervence chápána jako proces zaměřený na zvyšování 

sociální kompetence dětí a mládeže, na rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech 

forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona (MŠMT 2002). 

2.4.2.4 Sexuální výchova a preventivní programy 

Všechny školy v České republice mají svoji vlastní autonomii a mohou samy rozhodnout 

o tom, jaké místo v jejich škole/vyučovacím procesu zaujme sexuální výchova, kolik hodin z 

časové dotace jí budou věnovat, kdo ji bude vyučovat. MŠMT je státním orgánem, který má 

primární prevenci mládeže na starosti. Nepřichází však s žádným konkrétním doporučením, 

jak by primární prevence HIV/AIDS měla vypadat. V řadě svých dokumentů, které ve spojení 

s primární prevencí HIV/AIDS vydává, nabízí pouze obecné možnosti toho, jak může 

primární prevence vypadat a jakou formou může být prováděna.  

Podle MŠMT pouhé informace, i když vysoce erudovaně podané, nemohou stačit pro 

kvalitní sexuální výchovu. Pedagogové či lektoři by měli výuku obohacovat o modelové 

situace a problémové učení a aktivním zapojením žáků do diskuse pozitivně formovat jejich 

postoje k různým tématům. Vedle klasických metod jako je např. výklad učitele a diskuse se 

žáky MŠMT (2009b) doporučuje využívat také: 
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• interaktivní práci se žáky  

• vzdělávací programy realizované externím subjektem jako součást komplexního plánu 

sexuální výchovy ve škole (beseda s odborníkem, interaktivní práce externího lektora s 

kolektivem) 

• návštěvy specializovaných zařízení  

• spolupráce s rodinou  

• metodu samostatné práce s informacemi v oblasti sexuální výchovy, kterou lze využít v 

propojení s ostatními metodami, a to ve smyslu vyhledávání informací, řízené práce s 

odborným textem a médii s následným ověřováním a zpětnou vazbou. Využití této metody je 

přínosné zvláště v současné době, kdy vlivem rozvoje nových forem získávání informací 

dochází často k negativnímu ovlivňování postojů. Učitel nebo lektor při realizaci této metody 

může korigovat informační zdroje, které žáci při vyhledávání informací užívají, vyvracet 

mýty a zkreslené informace a upozorňovat na rizika a možná nebezpečí. 

Vhodným doplněním sexuální výchovy jsou tedy preventivní programy, které zajišťují 

týmy lektorů ze státních institucí nebo organizací, které se věnují prevenci rizikového chování 

mládeže, nebo projekty, do nichž se školy mohou s žáky zapojit (MŠMT 2009a). 

Mezi nejběžnější preventivní programy patří jednorázové preventivní programy, které 

mívají většinou formu besedy, přednášky nebo komponovaného programu. Trvají jednu až 

dvě vyučovací hodiny a jejich obsah je závislý na osobnosti lektora. Většinou po určité 

orientaci ve znalostech a postojích žáků následuje předávání informací a poznatků spojené s 

odpověďmi na dotazy, někdy i s aktivním zapojením žáků prostřednictvím interaktivních 

technik. V komponovaných pořadech bývá využíván film, video, živá hudba nebo divadelní 

výstupy. 

Realizace těchto jednorázových programů je často kritizována, protože nesplňují dle 

MŠMT základní kritérium dlouhodobosti a všestrannosti. Jsou-li ale skutečně doplňkem 

dlouhodobé prevence, není nutné pohlížet na ně skepticky. 

Důležitými faktory v rozlišování primárně preventivních programů jsou: kdo a s jakým 

vzděláním program realizuje (peer, student, profesionální preventista aj.) a forma práce 

používaná v programu (besedy, interaktivní formy práce, nácvikové, zážitkové aj.). 
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Sexuální výchova na školách může být realizována různými formami, a to ve vyučovacích 

předmětech či jiných formách výuky. Mezi nejčastěji využívané způsoby zařazení sexuální 

výchovy do výchovně vzdělávacího procesu patří: 

• témata sexuální výchovy integrována do výuky různých předmětů 

• součást samostatného předmětu Výchova ke zdraví nebo Rodinná výchova apod. 

• kurzy a semináře sexuální výchovy vedené pedagogickým pracovníkem školy nebo 

externím lektorem 

• zařazení sexuální výchovy do výuky ostatních předmětů a činnosti školy 

Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže je 

výchova mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a 

zachování integrity osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prevencí s cílem zabránit 

výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené 

jejich výskytem (MŠMT 2007). Preferované jsou přístupy zaměřené do oblasti zdravého 

životního stylu a aktivního sociálního učení. Prostor je vytvářen pro uplatňování 

specializovaných preventivních programů zaměřených na rizikové chování jedinců a skupin. 

Základními nástroji využívanými za účelem dosažení uvedených cílů jsou preventivní 

programy. Na základních a středních školách jsou to Minimální preventivní programy28

MŠMT v dubnu 2010 vytvořilo text s názvem „Doporučení MŠMT k realizaci sexuální 

výchovy v základních školách“ – do této doby žádný ucelený text, který řeší otázky spojené se 

sexuální výchovou, nebyl. Jde o materiál, který je dosud prvním takto zpracovaným pohledem 

na potřebu komplexní realizace sexuální výchovy a prevence HIV/AIDS na základních 

 

realizované přímo ve školách a školských zařízeních. Výchovně vzdělávací působení 

uplatňované v rámci těchto programů musí respektovat životní realitu a musí být 

modifikováno s ohledem na věk a osobnostní charakteristiky jedinců tvořících cílové skupiny 

preventivního působení (MŠMT 2002).  

                                                 
28 Minimální preventivní program – konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke 
zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních 
dovedností. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem 
preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráce se zákonnými zástupci žáků 
školy. Minimální preventivní program je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá 
kontrole České školní inspekce, je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za 
školní rok je součástí výroční zprávy o činnosti školy (MŠMT 2007). 
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školách. Dle tohoto doporučení by měla být Sexuální výchova pojímána v širších 

souvislostech a komplexně a právě taková sexuální výchova vštěpuje dítěti vedle předávaných 

informací také morální principy, formuje jeho jednání a postoje, rozvíjí citovou oblast a 

podporuje osobnostní autonomii (MŠMT 2010). 

2.4.3 Definice a důležitost prevence 

Podle všeobecného pojetí znamená prevence předcházení, zamezení vzniku nemoci nebo 

nežádoucího jevu. Dělí se na primární, sekundární a terciární. Prevence primární se dále dělí 

na prevenci nespecifickou a specifickou. Cíle, metody a prostředky se liší podle typu 

prevence. Cílem primární prevence v nejobecnějším pojetí je zamezení vzniku nežádoucího 

jevu, ke kterému se prevence vztahuje. Případně minimalizace tohoto jevu, pokud již nastal 

(MŠMT 2007).  

Aby byla prevence efektivní, tak jsou často užívány různé metody, např. kombinace 

mnohočetných strategií, kontinuita působení, cílenost a adekvátnost, propojenost, včasný 

začátek, pozitivní orientace. 

Jako neúčinná primární prevence je považována taková prevence, která zahrnuje: 

• zastrašování, citové apely, pouhé předávání informací, samostatně realizované jednorázové 

akce, potlačování diskuse (MŠMT 2007) 

• hromadné aktivity nebo promítání filmu, které by měly být pouze doplňkem, na který by 

měl vždy navazovat rozhovor v malých skupinkách (MŠMT 2007) 

Protože šíření HIV i nemoci AIDS se dnes dotýkají prakticky každého člověka a nejde 

zde jen o rizikové chování, nebo o nešťastné náhody, úmyslné šíření a podobně, ale i o 

důsledky této nemoci, které se dotýkají každého z nás, tak jediným řešením v současné době 

je a ještě dlouhou dobu zůstane jedině důsledná prevence v celém rozsahu. Znamená to 

informování, výchova a motivace všech lidí a především dětí a mládeže (WHO 1990). Jde o 

změnu hodnot, zvyků, postojů i potřeb všech generací (Holub 1993). Důraz by měl být kladen 

na jasnost, jednoduchost a proveditelnost. 

Samozřejmě, prevence HIV/AIDS, pohlavně přenosných nemocí a nechtěného 

těhotenství se dá dělat různými způsoby - dobře nebo špatně, efektivně či neefektivně. 
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Vzhledem k tomu, že nejvyšší mírou přenosu HIV je přenos skrze pohlavní styk, tak hlavním 

pilířem každé prevence je určitá forma restrikce sexuality (Warner 1999). Tato snaha 

omezovat sexualitu není ani nehumánní, ani nerozumná. Co by mohlo být rozumnější než 

omezovat sex, když přináší smrtelné riziko? Lidé si většinou mysleli, že způsob, jak zastavit 

nově se šířící infekci bylo přinutit lidi, aby neměli sex, nebo neužívali drogy anebo trestat ty, 

kteří s tím nepřestali. Tato pseudomorálka však je velice neefektivní a odklání se od prevence 

zaměřené na bezpečnější sex. Jak říká Warner, v USA byla vedena prevence právě směrem 

sexuální abstinence na místo praktických forem prevence zaměřených na bezpečnější sex. 

V USA byly i preventivní kampaně vedeny vágně a neefektivně a bylo jich velmi málo. 

Většinou byly zaměřeny pouze na eufemismus „Buďte opatrní“, nebo na „Použijte kondom“ 

(Warner 1999). Tento způsob vedení prevence se ukázal jako velmi neefektivní. Nelze 

zabránit tomu, aby lidé neměli žádný sex, nebo měli sex pouze s jedním partnerem za celý 

život. V USA tak vznikl problém, že tito lidé nevěděli, jak se bezpečně chránit jinou metodou 

než abstinencí, když tato metoda selhala. Tento problém v USA je také v tom, že většina 

preventivních kampaní a programů byla vedena v duchu nejen abstinenčním, ale i za účelem 

počkat se sexem do manželství. Co ale homosexuálně orientovaní lidé? Kde ti získají 

informace o prevenci a ochraně? V tomto případě prevence v USA zcela selhává. Warner také 

uvádí opačný případ z Austrálie a z Holandska, kde se prevence bere skutečně vážně a je 

zaměřena na to, aby se lidé zamýšleli a uvědomovali si rizika skutečných situací. Jejich 

preventivní kampaně jsou přesně cílené, neberou si servítky v tom, co říkají a zobrazují 

(Warner 1999). Samozřejmě i prevence a preventivní kampaně jsou závislé na financích, 

proto i kvalita a úroveň prevence se odráží v množství peněz, které jsou na to ze státního 

rozpočtu uvolněny.  

2.4.4 Cíle a obsah sexuální výchovy vzhledem k AIDS 

Téměř ve všech zemích byla nahrazena tradiční morálka morálkou liberální. 

Předmanželský pohlavní život se stal normou. Tento liberalizační proces vytvořil příznivou 

situaci pro šíření pohlavně přenosných chorob, ale díky antibiotikům se nerozšířily tyto 

choroby v epidemie. Strach z nechtěného těhotenství často omezoval pohlavní promiskuitu, 

ale díky dostupnosti antikoncepce se uvolnily bariéry a sex se zkomercionalizoval. 

Nejnebezpečnější pohlavně přenosnou nemocí se stal AIDS (Holub 1993).  
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Jedinou ochranou proti AIDS je dle Holuba změna současného sexuálního chování. Této 

změny se nesmí dosahovat pomocí strachu, protože výsledek by nebyl trvalý. Lidé se časem 

naučí žít s rizikem a strach ztratí svou účinnost. Sexuální výchova vychází ze známých 

biologických a medicínských skutečností, které mohou ale strach vyvolávat. Ale žádná 

z těchto skutečností (např. obrázky pokročilého stadia některé pohlavní nemoci) by nikdy 

neměla být bagatelizována nebo utajována. Cílem sexuální výchovy by tedy nemělo být 

vzbuzování strachu, ale ukázání cesty, jak změnou sexuálního chování riziko přenosu AIDS 

zcela vyloučit, nebo alespoň zmenšit. Jde o to podat informaci o tom, jaký pohlavní život je 

z hlediska nákazy zcela bezrizikový a jaký je nejvíce rizikový. Každý pak již volbu o svém 

sexuálním chování musí učinit sám.  

Při vyloučení mimosexuálních přenosů je jedinou cestou, jak se uchránit před HIV, 

kromě pohlavní abstinence, sexuální život v absolutně věrném partnerství/manželství 

s partnerem/partnerkou, který/která bezpečně ví, že není nakažen/a HIV, neboť při použití 

bariérové ochrany, i když při správném a pravidelném, může dojít k selhání této ochrany 

(např. může dojít k protržení či sklouznutí kondomu). V době sexuální liberalizace není tento 

model sexuálního života v absolutně věrném partnerství/manželství s jediným partnerem 

jednoduše realizovatelný, v lepším případě lidé za život prožijí několik sériově monogamních 

vztahů. Žít v takovém vztahu ale pravděpodobně nikdy nedokážou všichni. Pokud tedy lidé 

nechtějí žít v absolutně věrném páru, není pak již jiné 100% možnosti, jak zabránit riziku 

nákazy. Další možností je jen řešení bezpečnějšího sexu – které může riziko zmenšit, ale 

nikdy ne zcela vyloučit (Brzek et al. 1989). V prevenci AIDS a v propagaci ideálů 

bezpečnějšího sexu hrají klíčovou roli prezervativy/kondomy a další tzv. bariérové ochrany. 

Není žádným tajemstvím, že u nás jsme na tomto poli stejně špatně jako u ostatních 

antikoncepčních prostředků. Zatímco např. v Japonsku používá prý kondom více než 50% 

manželských párů v plodném věku a v Západní Evropě v některých oblastech více než 21% 

párů, u nás obliba kondomů představuje necelých 5% a nikterak se nezvyšuje (Zvěřina in 

Holub 1993). 

3 Empirická část 

Tématem této bakalářské práce jsou preventivní programy pro mládež zaměřené na 

prevenci HIV/AIDS, pohlavně přenosných nemocí a těhotenství dospívajících (dále již jen 

preventivní program).  
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Při bližším seznámení s preventivními programy jsem si všimla rozdílu ve stylu a obsahu 

předávaného sdělení mezi jednotlivými preventivními programy. Jak již bylo výše řečeno, 

v České republice ze strany státních orgánů, jako je MŠMT, MZČR a SZÚ neexistují žádné 

striktně dané normy pro to, jak mají preventivní programy vypadat a co mají obsahovat, a 

proto k tomu každá organizace zaujímá vlastní postoj. Na základě tohoto zjištění jsem se 

rozhodla podívat se na tyto preventivní programy detailně. 

3.1 Cíle výzkumu 

Cílem této bakalářské práce je snaha zjistit, jaké poselství je mladým lidem předáváno 

v souvislosti s problematikou HIV/AIDS, pohlavně přenosných chorob a sexuality. To jsou 

témata, skrze která se mladým lidem poskytují možnosti nejen získat znalosti o dané 

problematice, ale také pomoci formovat názory, chování a postoje těchto mladých lidí k 

HIV/AIDS, osobám HIV pozitivním i sexualitě obecně.  

Výzkumná otázka tohoto projektu zní: Jak preventivní programy pro mládež formují 

své stanovisko k tématům HIV/AIDS? A formují v rámci předávání informací o HIV/AIDS 

i stanovisko vůči sexuální morálce? Jakou formu tato sexuální morálka má?  V rámci 

celého projektu bakalářské práce se snažím zodpovědět na tyto specifické výzkumné otázky:  

• Jak se liší předávaný obsah sdělení u jednotlivých preventivních programů? 

• Snaží se tyto preventivní programy vzbudit strach z HIV/AIDS u mladých lidí? 

• Hovoří se o všech tématech spojených s HIV/AIDS a sexualitou zcela otevřeně, respektive 
je zde nějaké téma „tabuizováno“? 

• Jaká sexuální morálka, „morální postoj“ se zde předává?  

• Jakým způsobem probíhá demystifikace nesprávných názorů posluchačů? 

• Jaký přístup zaujímají přednášející k lidem HIV+? 

• Co označují za způsob ochrany před HIV/AIDS a jinými pohlavně přenosnými chorobami? 

• Jaké skupiny osob či chování označují za rizikové resp. nejrizikovější? 
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3.2 Vymezení metodologie 

3.2.1 Teoretická hlediska kvalitativní strategie 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila kvalitativní strategii. V tomto výzkumu se 

jedná o detailní analýzu pouze dvou preventivních programů zabývajících se prevencí pro 

mládež. Kvalitativní metodou chci dosáhnout vhledu do co největšího množství dimenzí 

daného problému (Disman 1993). Nejde mi o statistické zhodnocení preventivních programů, 

ale o detailní porozumění jejich sdělení mladým lidem. Strauss a Corbinová charakterizují 

kvalitativní výzkum jako „jakýkoliv výzkum, jehož výsledků 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“ (Strauss & Corbinová 1999: 10).  

3.2.2 Použité techniky sběru dat 

Stěžejní použitou technikou sběru dat při této bakalářské práci byly polo-strukturované 

rozhovory. Jako doplňkovou techniku jsem použila pozorování a obsahovou analýzu 

dokumentů. Tyto dvě metody sloužily pouze k doplnění či ověření informací získaných 

rozhovory. 

3.2.2.1 Rozhovory 

Základním zdrojem dat této práce jsou polostrukturované rozhovory, které jsem provedla 

se čtyřmi respondenty. Dva respondenti byli za program „Hrou proti AIDS“ – bývalý 

koordinátor a lektor tohoto programu MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc. a současný koordinátor a 

lektor Jiří Stupka, DiS. Další dva respondenti byli za program „Free Teens“ – autorka české 

verze tohoto programu a lektorka MUDr. Marcela Rozehnalová a lektor Jiří Fictum.  

Polostrukturovaný rozhovor se dle Hendla vyznačuje „definovaným účelem, určitou 

osnovou a velkou pružností celého procesu získávání informací“ (Hendl 2005: 164). Měla 

jsem připraven seznam témat a otázek, která jsem chtěla v rozhovorech probrat. Díky tomuto 

návodu jsem mohla sledovat, zda na některé otázky již respondenti neodpověděli sami při 

odpovídání na jinou otázku a neptat se tedy dvakrát na to samé. Některé otázky jsem 

vzhledem k situaci měla možnost přeformulovat, abych dosáhla rozsáhlejší odpovědi. 

Rozhovor s návodem mi umožnil provést rozhovory s několika respondenty strukturovaněji a 
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ulehčil mi tak jejich srovnání. Tuto techniku vedení rozhovoru jsem použila proto, abych 

udržela zaměření rozhovoru a zároveň umožnila respondentům uplatnit vlastní perspektivy a 

zkušenosti (Hendl 2005). 

Jsem si vědoma některých nedostatků a úskalí kvalitativního dotazování, kdy respondenti 

mohou odpovídat na otázky zkresleně, nedokonale či se snažit odpovědi záměrně 

manipulovat. Vzhledem k tomu, že jsem před začátkem rozhovoru všechny respondenty 

informovala o tématu mé bakalářské práce, je tedy možné, že respondenti se snažili své 

odpovědi formulovat tak, aby preventivní program, který „zastupují“, působil co nejlépe. Proti 

možnosti či snaze o záměrnou manipulaci s odpověďmi ze strany respondentů jsem se snažila 

tomuto možnému úskalí předcházet tak, že jsem se na stejný jev v rozhovorech dotazovala na 

více místech a různými způsoby, tak aby respondenti neměli možnost své odpovědi 

manipulovat. 

3.2.2.2 Dokumenty 

Jednou z pomocných metod je tedy kvalitativní obsahová analýza dokumentů. 

Dokumenty jsou v této práci písemné materiály od obou preventivních programů. 

Lektoři Státního zdravotního ústavu mají pro preventivní program „Hrou proti AIDS“ 

vytvořenou metodiku a dále speciálně zaměřené pexeso, které rozdávají účastníkům tohoto 

programu. Kromě tohoto pexesa rozdávají účastníkům další preventivní materiály, které 

vydává Státní zdravotní ústav, a respondenti rozhovorů jsou zároveň spoluautory některých 

těchto materiálů. Tyto materiály jsou v příloze č. 2.29

Od občanského sdružení CEVAP je dostupnost materiálů

 

30

                                                 
29 Tyto preventivní materiály a pexeso jsou volně ke stažení na http://www.aids-hiv.cz/dostupnepmaterialy.html 
(naposledy navštíveno 29. 6. 2010) a metodiku k programu „Hrou proti AIDS“ lze obdržet na vyžádání u 
zástupců tohoto programu.  
30 Knihu „Co se skrývá za sexem dospívajících?“ a Pracovní sešit Free Teens lze objednat na webových 
stránkách CEVAP o. s. http://cevap.cz/index.php?id=publikace – naposledy navštíveno 29. 6. 2010, „Slib 
čistoty“ volně dostupný není, ale jeho znění se nachází i v dostupném pracovním sešitě. Prezentace k programu 
Free Teens není volně dostupná. Je dostupná pouze pro všechny absolventy odborného semináře k tomuto 
programu. 

 pro účastníky preventivních 

programů omezena, toto sdružení poskytuje pouze takzvaný „Slib čistoty“. Jedná se o jakési 

věnování, které je barevně rozlišeno na modrou a růžovou verzi pro chlapce a dívky. Text 

obou „slibů“ je však shodný, pouze mluvnicky přechýlen dle pohlaví, kterému je „slib“ určen. 

Dalším materiálem je „Pracovní sešit Free Teens“ pro účastníky, který však není vždy 
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rozdáván, protože záleží na vedení školy, zda tyto pracovní sešity zakoupí. Dalším materiálem 

je powerpointová prezentace, která je účastníkům promítána v průběhu programu. Tato 

prezentace obsahuje přes 100 prvků (obrázky, grafy, text a další). Posledním analyzovaným 

materiálem je kniha „Co se skrývá za sexem dospívajících?“, jejíž autorkou je zakladatelka a 

autorka české verze programu Free Teens MUDr. Rozehnalová. Tato kniha je určena pro 

lektory, učitele a výchovné poradce, kteří pracují s mládeží a zároveň slouží jako příručka 

k programu Free Teens a uvádí tak čtenáře do problematiky prevence rizikového sexuálního 

chování mládeže. 

3.2.2.3 Pozorování 

V této práci jako další doplňující techniku používám techniku nezúčastněného 

pozorování (Nedbálková 2006). Tuto techniku sběru dat však využívám pouze v případě 

preventivního programu „Hrou proti AIDS“, kdy mi bylo umožněno se zúčastnit několika 

těchto „her“ na základních školách v Praze. Pozorování zde bylo otevřené i skryté – otevřené, 

protože lektoři věděli, že jsou pozorováni, skryté – protože účastníci programu nevěděli, že 

jsou pozorováni. Toto pozorování bylo polostrukturované – předem jsem si určila plán 

pozorování, na co se soustředit, ale zároveň jsem se snažila všímat si co nejvíce jevů, které by 

mi mohly uniknout, kdybych se soustředila pouze na témata, která jsem měla ve svém plánu 

zahrnuta. Při zcela strukturovaném pozorování by mi mohla uniknout zcela ojedinělá a 

zajímavá data a naopak při nestrukturovaném pozorování bych se mohla zahltit jistě 

zajímavými daty, ale takovými, které nemají nic společného s mou výzkumnou otázkou 

(Chenail 1998).  

Nevýhodou této metody je to, že lektoři znali mou totožnost výzkumníka a rámcově 

věděli o účelu mého pozorování. Je tedy možné, že v mé přítomnosti mohli své projevy a 

chování přizpůsobit této situaci. Tomuto jsem se snažila předejít tím, že jsem záměrně 

navštívila několik „představení“ tohoto programu, aby si lektoři na mou přítomnost zvykli a 

nesnažili se tolik kontrolovat své chování a projevy. Má přítomnost vyvolala také několik 

otázek u účastníků – žáků tohoto programu. V takovém případě jsem byla lektory označena za 

„případnou technickou podporu“. Žáci si tedy nebyly vědomi mé role výzkumníka a jejich 

chování tak pravděpodobně mou přítomností ovlivněno nebylo. 
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U programu „Free Teens“ mi nebylo umožněno pozorování provést, a to v kontextu 

praktické realizace tohoto programu na školách, protože v době, kdy jsem sbírala data pro tuto 

práci, tak program na školách neprobíhal. Bylo mi ale umožněno účastnit se dvoudenního 

odborného semináře, který je určen pro zájemce (pedagogy, zdravotníky…) o preventivní 

program „Free Teens“, který zároveň funguje jako lektorský kurz pro tento program. 

Pozorování bylo tedy v tomto případě skryté, neboť nikdo z přítomných nevěděl o mé roli 

výzkumníka, bylo nestrukturované a zároveň bylo toto pozorování zúčastněné, neboť jsem 

byla jedním z účastníků tohoto semináře. 

Jsem si vědoma toho, že pro úplnou představu o reálnosti průběhu preventivního 

programu mi tato zkušenost v případě o. s. CEVAP chybí, ale vzhledem k tomu, že v této 

prácí jde o obsah předávaného sdělení ve vztahu lektor – příjemce sdělení (žák, účastník), tak 

mi tento nedostatek nahrazuje právě pozorování „výcvikového kurzu“ pro budoucí lektory.   

Hlavním zdrojem dat pro tuto práci jsou tedy rozhovory se zástupci obou preventivních 

programů a výše popsaná analýza dokumentů a pozorování sloužily pouze pro ověření a 

doplnění získaných dat z rozhovorů. 

3.3  Vlastní výzkum 

3.3.1 Výzkumný vzorek 

Výběr vzorku v této bakalářské práci je účelový a sestává ze dvou preventivních 

programů pro mládež na základních a středních školách se zaměřením na prevenci 

HIV/AIDS, pohlavně přenosných nemocí a těhotenství dospívajících. Organizací, které se 

zabývají prevencí mládeže, je větší množství, proto jsem svůj výběr nejprve omezila na 

organizace, které sídlí v Praze, abych měla lepší možnosti se se zástupci těchto programů 

sejít. Při bližším seznámení s těmito organizacemi jsem zjistila, že program „Hrou proti 

AIDS“ je programem interaktivním, netypickým svým provedením a naprosto se tak 

odlišující od ostatních běžně dělaných preventivních programů, které v absolutní většině 

probíhají formou přednášek. Jako protipól jsem pak hledala program, který by naopak byl 

dělaný formou přednášky. Proto jsem si vybrala program „Free Teens“. Dalším důvodem pro 

vybrání těchto dvou programů byla ochota jejich představitelů a organizátorů mi poskytnout 

mnoho materiálů, rozhovory s hlavními představiteli a možnost podívat se přímo na průběh 
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projektu a v poslední řadě také to, že programy vznikly v České republice přibližně ve stejnou 

dobu. 

Preventivní program od občanského sdružení CEVAP31 - „Free Teens“, je intenzivní 

program prevence HIV/AIDS, pohlavních nemocí a těhotenství dospívajících. V České 

republice funguje tento program od roku 1997, kdy byl také akreditován MŠMT. Tento 

program vychází z amerického programu „Free Teens“32

Níže uvedený citát od Mudr. Rozehnalové, ředitelky CEVAP o. s., přibližuje přístup 

preventivního programu Free Teens k mladým lidem a částečně tak charakterizuje strategii 

tohoto preventivního programu, která je založená na uvědomění si určitých hodnot a životních 

postojů: „V životě jsou některé věci tak hodnotné, že stojí za to nechat je na ten správný čas. 

Láska, ta pravá, k nim patří. Věřte v naplnění svých snů. Chraňte svou lásku. Nedovolte 

 od autora Richarda Panzera, byl 

přeložen do dvanácti jazyků a je přednášen v 73 zemích světa a 38 státech USA. V České 

republice tento program shlédlo již 25000 žáků a studentů. 

CEVAP, o. s. je sdružením akreditovaným od MŠMT, díky tomu může oficiálně nabízet 

své preventivní programy všem školám a výchovným zařízením v České republice. Jednou do 

roka tak CEVAP rozesílá dle databáze Ústavu pro výchovu a vzdělávání nabídku svých 

preventivních programů do škol, které jsou zde také registrovány a dělá veřejnou prezentaci 

těchto programů pro metodiky prevence, učitele apod. Pokud se některé instituci některý 

z programů zalíbí, může si jeho přednesení objednat. Preventivní program Free Teens trvá 

3+2 hodiny, každá hodina stojí 400 Kč (Rozehnalová 2010, výzkumný rozhovor). 

Vzhledem k tomu, že CEVAP nabízí i odborné výcvikové semináře pro zájemce o 

lektorskou činnost, může se tedy každý zájemce potenciálně stát lektorem jakéhokoliv 

preventivního programu. Podmínkou je účast na výcvikovém semináři a složení závěrečné 

„zkoušky“ v podobě praktického přednesení programu na škole. Poté si každý lektor může 

preventivní program „pronajmout“ – tzn., že zaplatí poplatek, za který obdrží powerpointovou 

prezentaci, či diapozitivy. Výše poplatku se odvíjí od délky pronajmutí – 1 měsíc, 6 měsíců, 

rok apod. Lektor si pak dle svého uvážení může shánět „klienty“ a přednášet po dobu 

pronajmutí programu, výši honoráře si účtuje každý lektor podle vlastního uvážení.  

                                                 
31 Občanské sdružení CEVAP - Centrum etické výchovy a prevence sociálně-patologických jevů 
32 Oficiální webové stránky mateřského programu Free Teens v USA http://freeteensusa.org/ - naposledy 
navštíveno 25. 6. 2010 
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druhým lidem, alkoholu a drogám, aby o vašem životě a vaší budoucnosti rozhodovali za 

vás.“ (Rozehnalová 2005).  

Druhý program pořádá Státní zdravotní ústav v Praze, program se jmenuje „Hrou proti 

AIDS“. Je to interaktivní projekt zaměřený na prevenci nechtěných těhotenství a sexuálně 

přenosných infekcí včetně HIV/AIDS. Je zaměřený na mládež ZŠ a SŠ a do roku 2010 ho již 

shlédlo 100 000 dětí. Tento program vychází z německého programu „Parkúr o AIDS, lásce a 

sexualitě33

„Smyslem této hry je dát mládeži možnost jiným způsobem než přednáškami – tj. hrou- 

zažít si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV a přemýšlet o vlastních postojích v 

možných rizikových situacích“

, kromě Německa a ČR je tento program prezentován na Slovensku, 

v Lucembursku, na Ukrajině a v Rusku. 

Preventivní program „Hrou proti AIDS“ je jako jediný konkrétní program doporučovaný 

MŠMT a Národním programem boje proti AIDS. Většina zájemců o tento program se tak o 

něm dozví z doporučení MŠMT a na oficiálních stránkách Státního zdravotního ústavu a 

Národního programu boje proti AIDS. Program poté stačí objednat přes SZÚ, či přes o. s. 

SNAD. Dříve byl tento program financován státem (výroba všech 5 stanovišť v několika 

kopiích), stejně jako lektorská činnost všech účastnících se moderátorů. Jejich práce 

v programu byla započítávána do hodinového výměru. Dnes již tento program dotovaný 

státem, Státním zdravotním ústavem, není – lektoři toto dělají na „dobrovolnické bázi“ a jsou 

nuceni tento program zpoplatňovat 1500 Kč za jeden proběhlý kurz na dané škole.     

34

3.3.2 Průběh výzkumu a sběr dat 

. Toto je stručné vyjádření charakteristiky preventivního 

programu představitelů „Hrou proti AIDS“. 

Výzkum pro tuto bakalářskou práci jsem začala tím, že jsem zjistila, jaké organizace a 

instituce poskytují preventivní programy pro mládež zaměřené na sexualitu, pohlavně 

přenosné nemoci a HIV/AIDS. Ze všech organizací zabývajících se touto problematikou jsem 

si tedy zvolila dva výše uvedené preventivní programy. 

                                                 
33 V originále: Mitmach-Parcours zu AIDS, Liebe und Sexualität, více informací na http://www.gib-aids-keine-
chance.de/aktionen/mp-aids/index.php - naposledy navštíveno 24. 6. 2010 
34 Citát je ze stránky http://www.aids-hiv.cz/hrouprotiaids.html - naposledy navštíveno 24. 6. 2010 
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U obou z těchto preventivních programů jsem se snažila provést rozhovor s jeho 

(spolu)autorem a aktivním lektorem. V organizaci CEVAP je autorkou české verze 

preventivního programu MUDr. Marcela Rozehnalová, která také aktivně přednáší a 

v současné době je jediným dalším aktivním lektorem pan Jiří Fictum. Z tohoto důvodu je 

tedy vzorek pro rozhovory nuceně omezený. Aby byl vzorek pro rozhovory srovnatelný, 

provedla jsem rozhovor s MUDr. Jaroslavem Jedličkou, CSc., který je spoluautorem českého 

projektu „Hrou proti AIDS“ a který po dlouhá léta aktivně přednášel. Druhým respondentem 

byl Jiří Stupka, DiS., který je v současné době zastupitelem a aktivním lektorem tohoto 

preventivního programu.  

V rámci procesu výběru respondentů a v průběhu rozhovorů jsem dodržovala etická 

pravidla výzkumu – souhlas respondentů s provedením rozhovoru byl souhlasem 

informovaným. Respondenti byli předem zpraveni o tématu mé práce a o tom, že mohou být 

v této práci anonymizováni. Vzhledem k tomu, že z popisu preventivních programů je zcela 

jasné, o které konkrétní programy se jedná, tak by zástupci těchto programů mohli být i přes 

anonymizaci lehce zpětně dohledáni. Nikdo z respondentů nechtěl být v tomto projektu 

anonymizován a chtěl vystupovat pod svým jménem. Všichni respondenti byli dotázáni, zda 

jim nevadí nahrávání rozhovoru a nikdo z dotázaných i přes tyto nároky rozhovor neodmítl. V 

průběhu rozhovoru měli možnost kdykoliv rozhovor případně přerušit, nebo ukončit, pokud 

by již nechtěli dále v rozhovoru pokračovat, nikdo z respondentů tak ale neučinil. 

Rozhovory probíhaly v období jednoho měsíce a samotné trvaly od 35minut do 75minut. 

Před samotným zahájením rozhovorů jsem s každým respondentem strávila určitý čas, během 

kterého se navodila atmosféra na samotný rozhovor. Všechny rozhovory probíhaly na místech 

určených samotnými respondenty, většinou v sídle organizace. Úskalím při nahrávání 

rozhovorů byl ruch z okolí, který zkomplikoval hladký průběh přepisu některých z rozhovorů. 

Celkově ale rozhovory a jejich přepisy proběhly bez větších komplikací. 

V jednom případě však rozhovor neprobíhal podle standardních postupů vedení 

rozhovorů. S respondentem jsem ještě před zahájením samotného rozhovoru vedla konverzaci 

na „zdvořilostní konverzační témata“. Respondent se velice rozhovořil a začal mi sdělovat 

řadu informací, které se již týkaly vedení preventivních programů, prevence jako takové, 

práce s mládeží apod. V určitou chvíli respondent sám započal výzkumný rozhovor a to tím, 

že mne pobídl, „jestli by nebylo dobré si již tuto část nahrávat“ a tím převzal diskursivní moc 
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v tomto rozhovoru. Nezáleželo tedy zpočátku na mne, jako výzkumníkovi, jaké otázky chci 

klást, ale respondent mi sám sděloval vše, co sám uznal za vhodné pro téma mé práce. Po 

značné době mne respondent vybídl, abych tedy začala klást „své“ otázky. Rozhovor tedy 

neprobíhal podle hierarchických vztahů výzkumník a respondent, ale autoritou zde byl sám 

respondent, který určoval průběh rozhovoru. I přes tuto situaci jsem však získala odpovědi na 

všechny otázky rozhovoru.  

Jsem si vědoma omezení, které technika vedení polostrukturovaných rozhovorů přináší. 

Pro rozhovory jsem měla připravenou sadu otázek, které jsem vytvořila na základě bližšího 

seznámení s těmito preventivními programy a dle některých témat, kterými se zabývám 

v teoretické části této práce.  

Při vedení rozhovorů bylo mým záměrem nechat respondenty mluvit co nejvíce. I proto 

jsem se snažila první otázku položit co nejvíce otevřenou, aby se respondenti rozmluvili. 

Respondenti často odbíhali od tématu k tématu a často se v myšlenkách vraceli zpět, tomu 

jsem se snažila přizpůsobit pořadí kladených otázek. Některé otázky jsem musela vynechat, 

jelikož už se k nim respondenti stihli vyjádřit dříve, než jsem se stihla zeptat a v některých 

případech jsem musela položit doplňující otázky, abych získala přesné odpovědi na dané 

otázky. 

Dále jsem se pokusila o sesbírání různých písemných materiálů k analyzovaným 

preventivním programům. Tyto výše uvedené dokumenty jsem získala a provedla jsem na 

nich obsahovou analýzu (více v následující kapitole). V rámci etiky vedení výzkumu v této 

části jsem získala souhlas s použitím a reprodukcí prezentace programu Free Teens, ostatní 

dokumenty jsou volně ke stažení či zakoupení pro širokou veřejnost.  

Nakonec jsem si chtěla nasbíraná data ověřit v praxi a snažila jsem se zúčastnit průběhu 

preventivních programů. Pozorování programu „Hrou proti AIDS“ probíhalo na třech 

základních školách v Praze, program shlédlo několik desítek dětí z osmých a devátých tříd. 

Tento program se vždy odehrával v tělocvičnách jednotlivých škol, většinou za pasivní 

přítomnosti dozoru. Každý program trval přibližně 90 minut – 2 vyučovací hodiny. Tým 

lektorů byl v nestandardním počtu, vzhledem k onemocnění několika členů. Lektoři tak byli 

v poměru 2 muži a 1 žena pro dvě školy a na třetí škole byli v poměru 2 muži a 2 ženy. 

Vzhledem k tomu, že „Hra proti AIDS“ má pět stanovišť, bylo třeba některá stanoviště sloučit 
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dohromady tak, že skupina dětí se na tomto „dvojitém“ stanovišti zdržela déle, aby nepřišla o 

nezbytné informace.  

Pozorování průběhu semináře od o. s. CEVAP probíhalo 2 dny v sídle tohoto sdružení. 

Celkem se účastnilo 10 osob. Seminář trval celkem 20 hodin a probíhal v blocích po přibližně 

dvou hodinách. Celý seminář vedla MUDr. Rozehnalová, jeden blok o historii, léčbě a 

současné situaci HIV/AIDS v České republice vedla doc. Staňková z AIDS centra Na 

Bulovce.     

3.4 Metody vyhodnocování a interpretace získaných dat 

3.4.1 Kódování a kategorizace 

Po doslovných přepisech všech rozhovorů jsem přistoupila k samotné analýze. 

Analytický postup při zpracování dat začíná identifikací významových jednotek, což mohou 

být slova, slovní spojení či věty, které jsou nositeli určité informace (Miovský, 2006). Tyto 

významové jednotky jsou potom kódovány, tj. jsou označeny pojmem, který vyjadřuje, co 

tyto jednotky označují. Výsledkem této práce je popis nejdůležitějších kategorií, které se v 

rámci tématu práce vyskytují. Kódování probíhá ve třech etapách (otevřené, axiální a 

selektivní kódování), já jsem však použila pouze kódování otevřené a axiální. 

Otevřené kódování se provádí analýzou řádek za řádkem, po větách nebo po odstavcích. 

Jak uvádí Strauss a Corbinová, v metodě obsahové analýzy se provádí nejprve otevřené 

kódování – proces rozebírání, prozkoumávání, porovnávání, konceptualizace a kategorizace 

údajů. Obecně lze říci, že kódování je proces analýzy údajů a kategorizace je proces 

seskupování pojmů, které se zdají příslušet stejnému jevu (Strauss & Corbinová, 1999). Slova 

či jejich spojení jsou nositeli určité informace, které označíme příhodným pojmem. Údaje 

podrobně prozkoumáváme a vhodně seskupujeme kolem objevených jevů. Vytváříme tak 

předběžné kategorie, které jsou průběžně ověřovány a upřesňovány. 

Poté následuje axiální kódování, což je „soubor postupů, pomocí nichž jsou údaje po 

otevřeném kódování znovu uspořádány novým způsobem, prostřednictvím vytváření spojení 

mezi kategoriemi. To se činí v duchu kódovacího paradigmatu, které zahrnuje podmiňující 

vlivy, kontext, strategie jednání a interakce a následky“ (Strauss & Corbinová, 1999: 70). 

Otázky, které si při axiálním kódování klademe, zjišťují typ vztahu. Hledáme nové souvislosti 
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mezi kategoriemi, soustředíme se na příčiny a následky (paradigmatický model), přičemž 

rozvíjíme kategorie a nacházíme nové pojmy. 

Cílem analýzy je vytvořit síť pojmů sdružených do kategorií a odhalit vzájemné vazby 

mezi kategoriemi tak, abychom dostali „teoretické vyjádření zkoumané reality…která 

odpovídá zkoumané oblasti a vysvětluje ji“ (Strauss & Corbinová, 1999: 15). Popis 

jednotlivých kategorií vychází výhradně z materiálu získaného z výpovědí respondentů, které 

na mnoha místech pro ilustraci cituji. 

V praxi výše uvedený návod pro kódování a kategorizaci vypadá tak, že jsem četla 

přepisy rozhovorů řádek po řádku a snažila jsem se přiřadit těmto významovým jednotkám 

určitý pojem a k tomuto pojmu jsem přiřadila určitou barvu. Touto barvou jsem následně 

označila výrok respondenta, který se k danému pojmu vztahoval. Po okódování všech 

rozhovorů jsem získala 62 kódů. Některé kódy se v rozhovorech opakovaly, tzn. že některý 

respondent se v rámci daného kódu vyjádřil na více místech. Další fází bylo spojení kódů do 

skupin – kategorií, podle toho, jak se k sobě dané kódy vztahují. Při kategorizování se odkryly 

nové kódy a vyskytly se nové vztahy mezi těmito kódy, takže bylo potřeba uspořádat 

kategorie novým způsobem. Následně jsem dané kategorii přiřadila určitý pojem, který byl 

abstraktnější než kódy, které daná kategorie obsahovala. Vzniklo mi tak 10 kategorií, které 

v následující části rozebírám, interpretuji a doplňuji výroky respondentů. 

Výše uvedený postup jsem použila i pro obsahovou analýzu dokumentů. Kódy z této 

analýzy jsem následně přiřazovala pod kategorie vzniklé při kódování rozhovorů, protože mi 

šlo o porovnání sdělení z různých zdrojů ke stejnému tématu. 

Vše jsem nakonec porovnala s terénními poznámkami a deníky z pozorování. Výsledky 

tohoto postupu a závěry z něj interpretuji a zhodnocuji v závěru této práce. 

4 Analýza získaných dat 

Pro přehlednost analyzovaných dat a snazší práci s následujícím textem bych ráda znovu 

uvedla, že zde analyzuji preventivní program „Hrou proti AIDS“, který zastupují Jaroslav 

Jedlička a Jiří Stupka a program „Free teens“, který zastupují Jiří Fictum a Marcela 

Rozehnalová. 
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4.1 Charakteristika preventivních programů 

Následující část analýzy se věnuje charakteristice obou zkoumaných preventivních 

programů. Snažím se zde zodpovědět následující otázky: Jakým tématům se jednotlivé 

programy věnují? Jakým způsobem a jakou formou informace předávají? Jaké informace jsou 

účastníkům programů předávány a z jakých důvodů? Na co se programy primárně zaměřují? 

Co je cílem preventivních programů?  

4.1.1 Profil a témata programů 

„Hrou proti AIDS“ 

Preventivní program „Hrou proti AIDS“ je interaktivním programem pro mládež. 

Účastníci jsou v této „hře“ aktivně zapojeni, na každém z pěti stanovišť čeká účastníky 

„balík“ různých aktivit, musí plnit určité úkoly, zodpovídat různé otázky. Mají možnost si zde 

leccos ve skutečnosti prohlédnout, jako například různé antikoncepční a ochranné prostředky.  

Jak respondenti uváděli, mnozí z účastníků tak tyto prostředky vidí poprvé, poprvé mají 

možnost vzít do ruky kondom, mají možnost naučit se ho používat. Jaroslav Jedlička k tomu 

říká: „je to docela veselé, moje zkušenost s tím je taková, že doopravdy ty děti to mají jako 

rozptýlení a ani si neuvědomují, že se něco dozvěděly a že k něčemu takovému důležitému 

přišly.“ 

Účastníci v průběhu hry sami vlastně přichází se svými znalostmi a informacemi o 

problematice HIV/AIDS, pohlavně přenosných nemocech, ochranných a antikoncepčních 

prostředích apod. Lektoři v podstatě toto korigují a v případě nesprávných informací uvádějí 

tato sdělení na správnou míru. Lektoři se snaží předávat informace v tomto programu 

účastníkům jasně, stručně, srozumitelně a dle možností každého lektora odborně. I v průběhu 

pozorování se mi tato snaha lektorů potvrdila. Lektoři se snaží mluvit co nejsrozumitelněji a 

zpětným dotazováním na probrané téma si ověřují, zda všichni zúčastnění vše chápou a není 

již potřeba dále vysvětlovat. Tento program je také velice pružný, lehce přizpůsobitelný 

každému publiku. Na každém stanovišti záleží na lektorovi a dané skupince účastníků jak a 

kolik si toho stačí za vymezený čas vzájemně říci a vysvětlit. Jiří Stupka k tomu dodává:  

„Určitý základ, který tam musíme říct, ten tam vždy je. Dále samozřejmě záleží na dotazech a 

zájmu studentů.“ (Stupka) 
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Preventivní program „Hrou proti AIDS“ je samotnými lektory a spoluautory považován 

za styčný program primární prevence v České Republice. K tomuto programu je vytvořen 

manuál, který byl hodnocen, schválen a recenzován mnoha odborníky - pedagogy, 

psychology, lékaři. Stěžejním tématem celého programu jsou cesty přenosu HIV, pohlavně 

přenosné nemoci a dovednosti v ochraně před HIV. 

„Hrou proti AIDS“ se tedy v první řadě zaměřuje na HIV/AIDS a pohlavně přenosné 

nemoci. Dalšími tématy jsou např. menstruační cyklus, těhotenství, druhy a funkce 

antikoncepčních a ochranných prostředků. Na stanovišti antikoncepce (viz níže) je s účastníky 

probíráno vše tak, aby účastníci věděli proti čemu je který druh antikoncepce/ochrany 

(ne)ochrání, který je/není proti početí, který je/není proti nákaze pohlavně přenosných nemocí 

a který je ochrání před obojím. Na všechna tato témata se program zaměřuje dle Jedličky 

proto, že stále ve společnosti přetrvávají mnohé mýty a nesprávné představy o mnoha 

aspektech této problematiky. Při pozorování jsem si ověřila, že mnohé nesprávné představy u 

mladých lidí ve skutečnosti opravdu přetrvávají. Na příklad se několikrát opakovalo, že si 

někteří z účastníků mysleli, že se lze HIV nakazit v sauně, že hormonální antikoncepce chrání 

před všemi pohlavně přenosnými nemocemi a dále také, že menstruační cyklus trvá 3 dny. 

Tyto názory se vyskytovaly jak u chlapců, tak u dívek. V tomto programu jde tedy o to, aby 

lektoři zjistili, jaké představy o probíraných tématech účastníci mají a v případě mylných 

představ vše uvedli na správnou míru. Stupka udává typický příklad: „aby neměli takovou tu 

falešnou představu, že užívám antikoncepci, jsem chráněná proti všemu. (…) Oni totiž mají 

pocit, že pokud používám antikoncepci, jsem naprosto v bezpečí, což jako ano, ale v bezpečí 

proti otěhotnění.“ (Stupka) 

V programu „Hrou proti AIDS“ se z řady cest přenosu nejvíce hovoří o přenosu HIV 

skrze pohlavní styk. Proto je celé téma probíráno v kontextu vztahů, lásky a sexuality. Lektoři 

se snaží účastníkům vysvětlit, že vztahy a láska potřebují vzájemnou důvěru a otevřenost 

mezi partnery, aby si byli oba partneři jistí, že se nemohou navzájem infikovat HIV, ani 

jinými pohlavně přenosnými nemocemi. Toto téma vztahů a lásky je však probíráno pouze 

minimálně. 
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„Free Teens“  

Preventivní program „Free Teens“ je dělaný formou přednášky, je hodně široce pojatý, 

témat, kterých se dotýká, je mnoho. Podle Marcely Rozehnalové je tento program postavený 

na základě zkušenosti, na základě práce s dětmi tak, že předjímá celou řadu otázek, které by 

účastníci chtěli položit, a na které by chtěli dostat odpověď. Pokud se účastníci na něco chtějí 

ptát, mohou do programu vstupovat, nebo se ptát lektora o přestávce. Podle autorky 

Rozehnalové, ale informace samy nestačí, je potřeba celou prezentaci zaplnit konkrétními 

příklady, kazuistikami s AIDS center, fotografiemi lidí, kteří se nakazili HIV. 

První díl je vyloženě zdravotní, děti tam vidí důsledky toho AIDSu, vidí, co to 
dělá, jakým způsobem se to přenáší. A když se jde do dvojky, tak oni už tady 
s těma znalostma… Tak s nima diskutujeme o té věrnosti, vztazích, o potratech 
a tady těch všech dalších věcech. (Jiří Fictum) 

Přestože je program „Free Teens“ složený ze dvou částí, kde by, dle komentářů k tomuto 

programu35

V programu „Free Teens“ se velice řeší zdravotní stránka HIV/AIDS, jsou zde 

dopodrobna představeny všechny aspekty HIV/AIDS (původ, cesty přenosu, léčba), 

antikoncepční a ochranné možnosti. Účastníci se dozvídají i o dalších pohlavně přenosných 

nemocích, ukazují se jim obrázky v pokročilém stadiu onemocnění. Ačkoliv jsou lektoři 

, první část měla být čistě zdravotní a informativní a druhá část by měla být 

„výzvou k zamyšlení nad vlastními postoji, nad životními plány a představami“ (Prezentace 

1999: 1, 2), tak celý program provází neustálé apely a odkazy na „vědomí vlastní hodnoty, 

hodnoty lásky a sexu, věrnosti, manželství a rodičovství“ (1999: 2) Hodnoty, které jsou 

v tomto programu účastníkům předávány, jsou zde považovány za jediné správné a 

normativní pro celou společnost. Tento program tak vůbec nepřipouští a nepočítá s tím, že ne 

každý člověk chce či může tyto prezentované hodnoty a životní postoje sdílet.  

Tento program se stále prohlubuje, jde víc a víc do hloubky. Já to dělám už 14 
let vlastně a mám pocit, že má větší a větší sílu, že jde víc a víc k určitým 
hodnotám. Přitom ty hodnoty jsou velice jasně podložené medicínskými a 
psychologickými argumenty vývojové psychologie. Spolupracujeme 
s vynikajícími odborníky, s AIDS centrem na Bulovce, s venerology, 
psychology, sexuology. (Rozehnalová) 

                                                 
35 Jedná se zde o Komentáře k programu Free Teens, které jsou součástí Prezentace programu prevence 
HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících (1999), která slouží jako manuál lektorům k tomu, jak 
vést tento preventivní program. Autorkou těchto komentářů je Marcela Rozehnalová, autorka české verze tohoto 
programu.   
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instruováni, aby v této části účastníkům vysvětlili, že tyto fotografie pokročilých stadií 

jednotlivých onemocnění „jsou ukazovány proto, aby si účastníci uvědomili, jak jsou tato 

onemocnění vážná a ne proto, aby v účastnících vyvolávala strach, či případně dávala podnět 

k diskriminaci lidí s těmito onemocněními“ (1999: 5), tak i přesto tyto obrázky strach 

v mladých lidech mohou vyvolávat a může zde tedy docházet k jejich zastrašování.  

Jedním z hlavních témat jsou již výše zmíněné životní příběhy lidí, kteří se nakazili HIV 

a již jsou po smrti. V programu je uváděno, že se všechny tyto osoby nakazily v mládí a do 

několika let zemřely. Zde lze opět cítit, že dochází k vyvolávání strachu u mladých lidí, neboť 

je jim zde předkládáno poselství ve smyslu, že se to může stát i komukoliv z posluchačů, a že 

když se nakazí HIV, tak zemřou.  

Dále se řeší těhotenství, pornografie, drogy a alkohol, díky kterým, podle Rozehnalové, 

často dochází k neuváženým pohlavním stykům a infekci HIV. Na tomto místě je vidět snaha 

tohoto preventivního programu učinit sexualitu a pohlavní styk racionálním a založeným na 

základě již výše zmíněných hodnot. Pokud se člověk s těmito hodnotami a postoji shoduje, 

nemělo by se dle tohoto programu stát, aby se infikoval HIV.  

Hlavním tématem druhé části programu jsou tedy již zmíněné hodnoty a životní postoje. 

Dětem je jasně předneseno, že by se měly nad svým životem zamyslet, protože „život má 

hodnotu, láska má hodnotu, sex má hodnotu“. Toto jsou slova, která z úst respondentů 

programu „Free Teens“ zaznívají velice často, jsou jakýmsi nepsaným mottem tohoto 

programu. Tyto hodnoty jsou však diskutovány až po uvedení „zastrašujících“ informacích o 

smrti, kterou HIV/AIDS může způsobit. Dalšími tématy jsou také rodičovství, partnerství, 

manželství, prenatální psychologie. Druhá část programu tak může být chápána jako návod na 

to, jak se HIV/AIDS a smrti v mladém věku vyhnout a jakým způsobem „správně“ žít. 

4.1.2 Používané metody a techniky 

Ve „Hře proti AIDS“ se pracuje ve skupinkách po maximálně 10 dětech. V tak malé 

skupině je každý účastník vtažen do všech aktivit. Díky malému počtu účastníků u každého 

stanoviště mají možnost všichni dobře vidět, slyšet, účastnit se. Všichni mají možnost se ptát, 

aktivně se podílet. Pokud někdo nechce „hrát“, má možnost jen poslouchat.  
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Při posunování skupinek k dalšímu stanovišti mají účastníci možnost se soukromě zeptat 

na konkrétní věc každého lektora. Jedlička se domnívá, že problém sexuální výchovy ve 

školách je v tom, že samy děti se nechtějí dotazovat na tuto problematiku svých učitelů, které 

potkávají každý den ve vztahu učitel-žák. Jak říká:  

Kdežto tomu týmu, kterej přijede udělat tu hru, a potom už je třeba v životě 
nikdy neuviděj, se mnohem víc otevřou a jsou schopný se na to otázat. (…) Čili 
i ten jeden z těch principů byl vlastně, že během tý prezentace, ideálně, nejsou 
přítomni učitelé (…) můžou stát dál samozřejmě, aby nás kontrolovali, že se 
nedějou nějaký nepravosti nebo tak. Ale nechtěli jsme, aby dělali takovou 
bariéru svobodnýho vyjadřování, nebo otevření se těm dětem (…) aby ty děti 
mohli mluvit o něčem intimním i s někým jiným než je ten učitel. 

„Hra proti AIDS“ je opravdovou hrou, každá skupinka si na začátku zvolí jméno a 

dostane arch papíru, na který každý lektor zapisuje bodové ohodnocení, podle toho, kolik toho 

ve skupince účastníci věděli, nebo jak moc se snažili. 

Na třech z pěti stanovišť jsou magnetické tabule, na které je možné přikládat různé 

materiály. První stanoviště, takzvané Cesty přenosu, obsahuje 20 obrázků s tzv. 

„hlavonožci“36

Druhé stanoviště je Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných infekcí a HIV. 

Na tabuli jsou magnety přichyceny různé antikoncepční a ochranné prostředky a magnetické 

nápisy: (ne)chrání před otěhotněním, (ne)chrání před pohlavně přenosnými nemocemi, 

(ne)chrání před HIV. Účastníkům je nejprve každý prostředek popsán, vysvětlen systém 

užívání a ochrany. Poté má skupinka za úkol ke každému prostředku připojit takový nápis, 

který odpovídá (ne)účinnosti tohoto prostředku. Kromě různých druhů hormonální 

, kteří představují různé činnosti a situace, jako je vaginální styk, orální styk, 

kojení, užití drogy, koupání ve veřejném bazénu, podání ruky, bodnutí komárem a další. 

Lektor na začátku účastníkům všechny obrázky okomentuje, aby všichni věděli, o kterou 

činnost či situaci se jedná. Pod těmito obrázky jsou semafory, kde účastníci mají za úkol 

nastavit barvu – zelenou, žlutou, červenou. Podle toho, jak se ve skupince shodnou, zda je 

činnost riziková, či není. Zda tedy hrozí infekce HIV, či nikoliv. Po nastavení všech semaforů 

musí lektorovi zdůvodnit, proč to takto udělali. Lektor je zde od toho, aby informace doplnil, 

nebo uvedl na správnou míru. Stejně tak i na dalších stanovištích.  

                                                 
36 „Hlavonožci“ jsou schematické jednoduché černobílé kresby postaviček – tento design obrázků byl dle 
Jedličky zvolen proto, že je jednoduchý, pochopitelný a neurážlivý v případě potřeby jasně znázornit některé 
sexuální praktiky a další možné (ne)rizikové činnosti. 
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antikoncepce, náplastí, pilulek, nitroděložního tělíska a lubrikantů jsou zde ukázány různé 

druhy kondomů, femidom, dentální rouška, spermicidní gely, teploměry apod. 

„Záměrem je zejména upozornit na přetrvávající falešnou představu o tom, že 
bezbariérová antikoncepce poskytuje rovněž ochranu před pohlavně přenosnými 
infekcemi včetně HIV.“ (Manuál 2009: 13) 

V průběhu pozorování jsem zjistila, že záleží na každém lektorovi, jaké prostředky 

účastníkům ukáže. Často se lektoři nezmiňují o dentální roušce, neboť dle samotných lektorů 

není v České republice tolik dostupná a rozšířená. Také o femidomu rozhodují podle 

momentální situace. Pokud má lektor pocit, že účastníci jsou „moc rozjívení“, tak jim 

femidom neukazuje, protože často pohled na tento bariérový prostředek vyvolává v 

účastnících spíše úsměv a lektoři nechtějí ztrácet již tak málo času zklidňováním 

„rozjařeného“ publika.  

Třetí stanoviště se nazývá Láska, sexualita a ochrana před HIV neboli kostka štěstí. Zde 

je dřevěná kostka a pět skupin otázek. Podle toho jaká barva kostky účastníkovi padne, tak 

z této skupiny dostane otázku. Skupiny otázek se týkají přenosu a způsobu přenosu 

HIV/AIDS, partnerských vztahů, kondomů, zodpovědnosti v partnerských vztazích atd. 

„Účelem tohoto stanoviště je pomoci formovat postoje k partnerskému vztahu, sexualitě a 

ochraně před HIV.“ (2009: 14) 

Na tomto stanovišti se mají účastníci možnost odreagovat a na druhé straně mají právě 

zde možnost se zamýšlet nad partnerskými vztahy a některými úskalími, které je v takovém 

vztahu mohou potkat. Otázky jsou zde koncipované tak, aby odpovědi, které účastníci 

vymyslí, sloužily i jako návod proto, jak se zachovat v reálné situaci. Během pozorování jsem 

si všimla, že tyto, na první pohled možná jednoduché otázky dělaly účastníkům potíže. Řada 

z nich se nejspíš nikdy nad těmito otázkami nezamýšlela. Mezi takovéto otázky patří 

například (2009: 25- 26): 

• Co si počneš, když se tvůj přítel/tvoje přítelkyně nechce ze zásady chránit? 

• Mluvíš se svým přítelem/svou přítelkyní o věrnosti? Co pro tebe znamená věrnost? 

• Co bys odpověděl/a, když tvůj přítel/tvoje přítelkyně říká, že s kondomem to nepotěší? 
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Některé z otázek ze skupiny „Stop HIV/AIDS“, „Riziko!“,  zde fungují jako zpětná vazba 

pro ověření, zda účastníci v předchozích stanovištích byli pozorní a pamatují si, co jim bylo 

řečeno, zda znají odpověď na tyto otázky. Například (2009: 25- 26): 

• Platí tvrzení: kdo se nechává pravidelně testovat, nemůže se nakazit? 

• Uveď 5 jiných označení pro „kondom“.  

• Nafoukni kondom, až praskne. 

Některé z otázek, či úkolů slouží ale jen k odreagování účastníků, jako poslední ze 

zmíněných. 

Při pozorování jsem však zjistila, že skupinky účastníků nezačínají v časových 

rozestupech, kdy by postupně prošli všechna stanoviště v pořadí od prvního po poslední, ale 

v jednu chvíli začne všech pět skupinek, každá u jiného stanoviště. V tomto případě, pak 

účastníci začínající na tomto stanovišti ještě neslyšeli, co se říká o cestách přenosu a 

možnostech ochrany, které se probírají na dalších stanovištích a odpovědi na otázky na tomto 

stanovišti nejsou poté zpětnou vazbou pro lektory, ale říkají lektorům, jaké znalosti mají 

účastníci před tím, než program absolvují. 

Toto stanoviště dále slouží jako místo, kde se účastníci mají možnost seznámit velice 

zblízka s kondomy (je jim věnovaná jedna celá skupina otázek, tzv. „Kondík“), aby se nebáli 

si kondomy obstarat a používat je. Všichni účastníci mají možnost dozvědět se vše o správné 

manipulaci s kondomem a v praxi si jej vyzkoušet nasazením na umělý model penisu. Lektor 

zde popíše všechna úskalí používání kondomu, upozorní na možná rizika jako prošlé datum 

expirace, protržení, sklouznutí apod.  

Jedním z preventivních materiálů, který mohou účastníci obdržet je také KONDOM neboli 

Krátký odborný návod dostatečně odpovědným milencům (2008). Tato knížečka obsahuje 

vyčerpávající informace o kondomech – o historii, výrobě, spolehlivosti, nejrůznějších typech 

a návod na správné a přesné použití tohoto ochranného prostředku. Také je zde uvedeno 

několik příkladů toho, co dělat, když použití kondomu selže. Kolektiv autorů této knížečky 

také uvádí celou řadu otázek, na které dle nich čtenáři/ky chtějí znát ve spojitosti s kondomy a 

sexuálním chováním odpověď. Mezi tyto otázky patří například: Kde seženu kondomy? Je 

možné použít stejný kondom s více partnerkami? Poskytují kondomy spolehlivou ochranu 
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před infekcí HIV? Z těchto otázek se obrací obecné otázky na dívky i chlapce, ale některé 

jsou zaměřeny přímo na dívky, které jsou zde považovány za zodpovědnější jedince než 

chlapci, neboť dívky jsou zde prezentovány jako ty, které přesvědčují partnera, že by se měl 

kondom používat. Dívkám je zde ukázána možnost, jak svého partnera přesvědčit, co mu říci, 

aby byl ochoten kondom použít. 

Při pozorování bylo vidět, že se většina účastníků při úkolu nasazování kondomu zpočátku 

styděla, většinou děvčata. Poté, co se však našel první „odvážlivec“, tak rozpaky odpadly a 

téměř každý si chtěl nasazení kondomu vyzkoušet. Na přístupu účastníků k tomuto úkolu bylo 

vidět, že většina z nich tuto činnost dělá opravdu poprvé. Tato skutečnost může značit to, že 

účastníci ještě nemají zkušenost s pohlavním stykem, ale také to, že zkušenost již mají, ale 

tento bariérový prostředek nepoužívají. Respondenti během rozhovoru uváděli, že se za celou 

dobu nesetkali s nikým, kdo by vysloveně odmítl si toto vyzkoušet.  

Předposlední stanoviště je pantomima – Sexualita řečí těla. Zde účastníci skládají obrázky 

puzzle z šestnácti dílků – je to obraz milenecké heterosexuální dvojice. Na každém dílku 

skládačky je zároveň napsáno, co má daný účastník předvést a ostatní hádají. Jsou zde různé 

postoje a situace vztahující se k lásce, partnerství a sexualitě – např. bušení srdce, mazlit se, 

být těhotná, rozejít se, být gay či lesba a další. I na tomto stanovišti se často zpočátku objevují 

rozpaky ze strany účastníků, ale po chvíli se již všichni velmi „baví“ předváděním těchto 

scének. 

Pokud je to možné, jedním z lektorů je i HIV pozitivní člověk, který vede stanoviště 

poslední – Život s HIV/AIDS. Jeho přítomnost vždy přitáhne pozornost účastníků, kteří tak 

vidí reálnost situace a mohu si ji spíše uvědomit. Pokud se HIV pozitivní člověk programu 

neúčastní, tak si skupinka příběh o HIV pozitivním vymyslí sama. Zvolí si pohlaví, věk, 

jméno, cestu infekce, vzdělání, koníčky a podobně. Společně s lektorem poté řeší, co může 

člověk HIV pozitivní dělat, co nemůže, jak se léčí, jaké má možnosti v osobním i pracovním 

životě. V podstatě si vymyslí jakýsi životní příběh se všemi detaily každodenního života.  

Když účastníci projdou všech 5 stanovišť, hra končí. Jsou vyhodnoceny výsledky, sečteny 

body a je pochválena nejlepší skupinka, která hru „vyhrála“. Všechny děti nakonec obdrží 
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některé z preventivních materiálů (např. „Sexeso“37

Tento preventivní program se stále zaměřuje na politiku vyvolávání strachu, jako metodu 

prevence HIV/AIDS, o které kriticky píše i Michael Warner (1999). Uvádí, že tato metoda se 

příliš neosvědčila, ale vede jen k diskriminaci osob, které se nakazili. Místo toho, aby byly 

účastníkům předány informace, jak se v konkrétních situacích před rizikem nákazy chránit, 

tak jsou zde uváděny pouze následky této nákazy. Během prezentace je představeno několik 

konkrétních příběhů toho, jak se lidé nakazili. Je zde příběh o heterosexuálním přenosu, o 

homosexuálním přenosu, o přenosu jehlou. To, že se tito lidé nakazili, je zde prezentováno 

, Co dělat při poranění jehlou, Kolibřík – 

základní informace o HIV/AIDS, KONDOM – krátký odborný návod dostatečně odpovědným 

milencům apod.).  Záleží na samotných lektorech, které materiály účastníkům rozdají a zdali 

vůbec. Z vlastní zkušenosti při pozorování jsem zjistila, že pokud se lektoři shodnou, že se 

všechny skupiny v rámci třídy snažily, dají jim materiálů více, nebo jim dají i již výše 

zmíněné „sexeso“ – pokud však mají pocit, že se třída málo snažila, rozdají materiály jen 

některé. Zde lze vidět jasný vztah lektora a účastníka, kdy lektor podle svého uvážení 

rozhoduje o tom, jaké informace budou předány dál a komu. Lektoři sami uvádějí, že na tisk 

preventivních materiálů v současné době nejsou žádné finanční prostředky a že za poslední 2 

roky SZÚ nevytiskl žádný z těchto preventivních materiálů a proto je třeba se rozhodnout, 

komu který materiál dají.   

Program „Free Teens“ je prezentace s přibližně 100 obrázky. Tato prezentace je stále 

stejná pro všechny účastníky, nelze na ní nic upravit, nebo něco přeskočit, či vynechat. 

Relativní volnost ve výběru témat, o kterých se bude hovořit, mají lektoři až na konci 

programu, kdy prezentace končí, do té doby se v podstatě drží jednotlivých slidů/obrázků. Na 

začátku programu se lektor představí a účastníci také, jde o osobní poselství lektora předávané 

účastníkům. Lektorům jde v tomto programu o to, aby účastníci nedostávali jen strohé 

informace, ale aby je sdělení programu zasáhlo. Jde o osobní apel lektorů, kteří se snaží 

ovlivnit každého jednotlivého účastníka. „chci osobně mluvit k nim, nechci tam mít 

bezejmenný dav. (…) Když k nim mluvím, vyjmenuju pěkně celou tu třídu. Dívám se jim do 

očí.“ (Rozehnalová). V celé prezentaci/v celém programu je patrná snaha o osobní 

konfrontaci lektora a účastníků. Snaha o zasáhnutí vědomí a citů mladých lidí.  

                                                 
37 „Sexeso“ je pexeso, na kterém je 35 dvojic obrázků s tématikou strategie ABC, ochrany před HIV/AIDS, cest 
přenosu HIV, dále kontakty na které se lze obracet v případě dotazů týkajících se HIV/AIDS a několik obrázků 
známých osobností nakažených HIV. 
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jako důsledek osobního selhání. Sami lektoři se shodují nad tím, že je potřeba těchto příběhů, 

aby si to účastníci opravdu uvědomili, že se to může stát i jim. Lektoři k tomuto dále říkají: 

„Na tom se to dobře pamatuje těm děckám, když tam máte prostě příběh mladýho člověka, 

kterej se nakazil.“ (Rozehnalová) „…ten program musí být zkrátka nabitý tady těma 

příběhama, protože jinak tam to fakt leze jedním uchem ven a nezůstane v nich naprosto nic.“ 

(Fictum) 

Jiří Fictum se dále domnívá, že na publiku pozná, kdy děti pozorně poslouchají a kdy ne. 

Většinou všichni poslouchají, když se hovoří právě o nějakém konkrétním příběhu. Na 

následujícím příkladu je jasně vidět vzbuzování strachu, v tomto programu je přeskládána 

bezvýchodná situace lidí, kteří se nakazili a kterou se těmito příběhy lektoři snaží ukázat.  

Ty děti to slyší prostě, nakazila se, teďko jediný co říká je‚‘dejte si na to bacha, 
protože je to svinstvo, já už prostě s tím nemůžu nic udělat, za tři roky je se 
mnou ámen a tady ty léky mi nic nepomůžou, mám strašný bolesti …‘ a vidí ji 
na tom obrázku, tak je to něco jinýho. (Fictum) 

U každého programu „Free Teens“ je vždy přítomen učitel a jak říká Rozehnalová, je to 

hned z několika důvodů. Je přítomen z hlediska právní ochrany školy, jelikož zodpovědnost 

za děti nese škola – učitel, nikoliv lektor. Jelikož učitel zároveň slyšel vše, co se v programu 

probíralo, má dále možnost ve výuce na tato témata navázat. Také z důvodů případných 

stížností na program, jeho obsah a průběh.  

Na konci programu nedostávají účastníci žádné informační materiály, ani kontakty, kde si 

další informace o této problematice dohledat. Všichni obdrží pouze tzv. „slib“, který má dle 

Rozehnalové sloužit „jako ochrana vaší lásky, sexuality a vašeho života. Abyste si uvědomili, 

že máte nějakou hodnotu a můžete si s tím udělat, co chcete…“ Tento slib je genderově 

odlišen růžovým a modrým provedením, ale text obou verzí je shodný. Na místo toho aby 

byly účastníkům podány informace o tom, jak se chránit proti nákaze HIV, či kde vyhledat 

pomoc, tak je zde jako ochrana prezentován tento slib. Když si tento slib účastníci vyplní 

(doplní vlastní jméno a podpis) a budou se držet jeho znění, tak by se jim nic nemělo stát. 

Opět zde vystupuje osobní a morální apel na každého jednotlivce a jeho hodnotový systém, 

který by měl dle programu „Free Teens“ sloužit jako dostatečná ochrana před HIV/AIDS a 

jinými pohlavně přenosnými nemocemi.  
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4.1.3 Cíle programu 

Oba preventivní programy pojímají strategii prevence proti nakažení HIV - strategii 

ABC, která je také strategií Národního programu boje proti AIDS – svým způsobem. Tato 

strategie je účastníkům několikrát během programů řečena a vysvětlena. Každý program však 

dává důraz na jinou část této strategie. 

A = abstinence 

B = být si věrni 

C = chraň se kondomem 

Hlavním cílem „Hrou proti AIDS“ je dle slov Jedličky toto: „Chceme je ovlivnit, chceme 

je vést k tomu, aby ten sex byl bezpečnější, aby prostě se neinfikovali. To je naším cílem.“ 

Dále vysvětluje, proč se v tomto programu nevěnují tolik abstinenci tím, že program „Hrou 

proti AIDS“ trvá pouze hodinu a proto není možné probrat všechna témata. „chceme se 

soustředit na to, když je nějaký riziko, tak jak se ochránit a ne mluvit jenom o abstinenci.“ 

(Jedlička) 

Jednotlivé body strategie ABC jsou zde prezentovány jako možnosti, jak zabránit nákaze 

HIV a každý si může tedy zvolit, jakou možnost si vybere. Všechny tři možnosti jsou 

postaveny na stejnou úroveň, není zde řečeno, že by některá z možností byla lepší či horší.  

Takže je dobré říct ano, pokud nebudete abstinovat a najdete si jednoho 
partnera, jednu partnerku a budete si vzájemně věrni, také se neinfikujete, když 
nebudete užívat drogy (…) Budu mít jenom toho jednoho partnera, jenom tu 
jednu partnerku, nebudu užívat drogy, nebudu ve styku třeba při první pomoci 
s krví (…) A nebo když nemůžu dodržet ani A ani B, tak použiju kondom a také 
bych se neměl infikovat, pokud ho použiju správně a po celou dobu. (Stupka) 

Ve „Hře proti AIDS“ jde o to, předat informace před tím, než mladí lidé začnou 

vstupovat do sexuálního života. Snaží se je informovat před tím, než se něco stane. Snaží se je 

motivovat k tomu, aby si uvědomili riziko a sami si mohli zvolit, jakou cestou se mu vyhnou.  

Nejdůležitější na programu „Hrou proti AIDS“ je však korekce omylů. Účastníci si hodně 

věcí neuvědomují, nebo v nich nemají jasno. Je důležité vše uvést na správnou míru, tak jak to 

skutečně je. Pokud někdo z účastníků něco řekne, je na místě lektor, aby tuto informaci 

ujasnil pro všechny. Tato činnost lektorů je na celém programu klíčová, protože je potřeba, 
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aby se ve skupině všichni shodli, zda daným termínům a situacím rozumějí, zda je skutečně 

dobře chápou, neboť dokud jim nerozumí, nejsou schopni tuto problematiku správně 

pochopit. Problému neporozumění a následného nepochopení HIV/AIDS se věnují také mnozí 

autoři, např. Treichler (1999) a Sontagová (1997), díky kterému právě vznikají různé mýty ve 

společnosti, které, jak říká Sontagová, mohou i zabíjet. 

My samozřejmě je necháme nazvat, ať to nazvou, jak to nazvou, chápeme, že to 
myslí správně. A řekneme, když třeba řekne, jsou to buzíci, tak ano, správně se 
tomu říká muž mající sex s mužem, nebo homosexuál, nebo gay. Uvedeme 
správný název, oni samozřejmě slyší všichni, chápou ten výraz, co řekl ten 
dotyčnej. A kdyby náhodou ho nechápali, tak my ho uvedeme na pravou míru. 
(Stupka) 

Nejde však jen o to, uvést na pravou míru názvy a termíny, které by se měly používat, ale 

jde o to, vysvětlit všem, co tato slovní označení (viz „buzíci“) znamenají. Korekce omylů 

slouží také jako náprava představ a předsudků, které se za některými termíny mohou skrývat.   

 Je spousta misinformací o AIDS. Klasický je, že holky si třeba některý myslej, 
že když berou antikoncepci, že jsou buď kompletně anebo částečně chráněny i 
před HIV nebo před jinýma pohlavně přenosnýma nemocema. Potom jsou 
takový běžný miskoncepce, jako že je možný, že přenese HIV komár, nebo 
nějakej bodavej hmyz. (…) Věděli jsme, že potřebujeme změnit ten pohled na 
to. Odstranit některý ty falešný, falešný informace co kolujou. Jednak jsme 
potřebovali posílit to vědomí odpovědnosti za vlastní chování. Potom jsme 
potřebovali překonat bariéru ke kondomu… (Jedlička) 

Ke korekci omylů pomáhá i účast HIV pozitivních osob v programu. Většina dětí si podle 

Stupky představí HIV+ osobu/osobu s AIDS jako „člověka hubeného, bez vlasů, bez zubů…“, 

nikoliv jako člověka který vypadá zcela zdráv, který mnohdy i sám řekne, že se cítí zcela 

zdráv a je „takovej v pohodě, optimista“ (Stupka). Dle lektorů si většina dětí myslí, že by 

člověka HIV pozitivního poznala, spojují totiž HIV pozitivitu s onemocněním AIDS 

dohromady a mají pocit, že člověk, který má HIV/AIDS má takové projevy nemocí, které jsou 

vidět. Neuvědomují si, že člověk, který se nakazil, nemá žádné příznaky po řadu měsíců i let a 

tak nemusí o své HIV pozitivitě ani sám vědět.  U některých HIV pozitivních nemusí ani 

k rozvinutí AIDS dojít. Díky tomu, že se programu „Hrou proti AIDS“ může účastnit i člověk 

HIV pozitivní, mají účastníci dle lektorů možnost uvědomit si reálnost této situace, že HIV 

pozitivita není patrná pouhým okem a je tedy potřeba se v každé situaci chránit. Přítomnost 

HIV pozitivního člověka v tomto programu neslouží k zastrašování mladých lidí, ale 

nevyhnutelně tak může působit. Může zde vzniknout situace, že účastníci získají pocit, že 
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HIV pozitivita se může skrývat u kohokoliv. Toto lze považovat na programu „Hrou proti 

AIDS“ za kritické místo, které může vést ke strachu a diskriminaci nakažených osob.   

Dle lektorů jde o to, aby si účastníci uvědomili, jaké okolnosti činí určité praktiky 

(ne)rizikové. Lektoři také doufají, že když účastníci vidí to, co je rizikové a to, čeho se někdy 

dopustili, že si uvědomí problém, že třeba vyhledají místo kde se nechat otestovat, změní 

svoje chování, nebo přesvědčí partnera, aby šli společně na testy, „doufáme, že prostě změní 

to chování, někdo ale určitě ne…“ (Stupka).  

V průběhu programu je účastníkům několikrát řečeno, na jakých místech a kdy se mohou 

nechat testovat a také jsou jim předány kontakty na různé infolinky a internetové stránky 

s touto tématikou.  

Zatímco ve „Hře proti AIDS“ je cílem informovat účastníky jak se chránit v nejrůznějších 

rizikových situacích, protože dle lektorů nelze chtít po mladých lidech ze strategie ABC právě 

A = abstinenci, která má dle Jedličky vysoké selhání, a stejně tak i B = být si věrni často 

selhává, je tedy na místě C = chraň se kondomem.  Program „Free Teens“ naopak nepřipouští, 

že mladí lidé nejsou schopni/ochotní k abstinenci a věrnosti a snaží se jim oba tyto aspekty co 

nejvíce osvětlit, přesvědčit je o nich. A i když ohledně C podá množství informací, tak přesto 

průběh celého programu provází největší důraz na A a B, jako hlavní metody ochrany před 

HIV. Dle Fictuma je třeba dětem před pubertou vytýčit co (ne)mají dělat, kdy, jak a proč, 

protože jsou ještě ve věku, kdy ještě mnohdy nejsou schopny se samy rozhodovat. Fictum 

dále vysvětluje, že děti, které již dosáhly určitého věku, puberty, nejsou již tolik 

manipulovatelné a proto je potřeba jim říct vše, co znamená ABC tak, aby si mohli na základě 

vlastních postojů a rozhodnutích vybrat, jakou cestou se vydají. Fictum k tomu dodává: „vždy 

to potom závisí na jejich osobních rozhodnutích a mým cílem, když ty programy dělám, je, aby 

ty děti měly na tolik informací, aby jejich svobodný rozhodnutí byly skutečně svobodný.“ 

Tento citát Fictuma nám může říkat, že v progrmu „Free Teens“ dostanou účastníci 

nepřeberné množství kompletních informací o všech možnostech ochrany před HIV/AIDS, 

pohlavně přenosnými nemocemi. Ve skutečnosti jsou ale předkládány hlavně možnosti 

abstinence a věrnosti a z ochranných/antikoncepčních prostředků se zde hovoří jen o 

kondomu, jiné prostředky nejsou v programu vůbec zmíněny. A i o kondomech se zde hovoří 

jako o nedokonalé metodě s vysokou mírou selhání. Účastníci v programu „Free Teens“ tak 

nakonec mají možnost volby pouze mezi A a B.  
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K problému vysoké míry selhání u abstinence mládeže reagují lektoři programu „Free 

Teens“ tak, že výchovu k sexuální zdrženlivosti – abstinenci, lze jako všechno dělat špatně 

nebo dobře.   

Abstinence není o tom, že já nic nemůžu, je to naopak, já můžu hrozně moc (…) 
Že to období dospívání je obdobou kdy ti mladí lidé mohou plně rozvíjet svojí 
osobnost, je to období největší akcelerace, kdy skutečně vývojově můžou hrozně 
moc. Objevovat svůj charakter, svoje dovednosti a je to vlastně i příprava na 
jejich budoucí partnerský život a na ten se nepřipraví tím, že bude chodit od 
jednoho k druhýmu, bude si to s každým zkoušet, jestli by náhodou nebyl lepší 
Pepa nebo Vašek nebo Matěj… A hlavně teda, abychom se chránili, že jo. 
Balancujeme na okraji propasti, ale hlavně bezpečně. (Rozehnalová) 

Abstinence není nahlížena jen jako jedna z možností ochrany před HIV/AIDS, pohlavně 

přenosnými nemocemi a těhotenstvím, ale je nahlížena jako životní styl, který má vést k 

„lepšímu“ životu v partnerství/manželství, které by měl člověk mít jedno jediné po celý život. 

Rozehnalová výše uvedeným citátem kritizuje současnou politiku prevence, kdy jsou mladým 

lidem doporučovány nejrůznější ochranné a antikoncepční prostředky a nikdo se nezamýšlí 

nad tím, že takové chování mladých lidí může být značně rizikové a kromě nákazy HIV a 

jiných pohlavně přenosných nemocí hrozí dle Rozehnalové mladým lidem i nejrůznější 

psychická poškození, kterým lze předejít právě abstinencí. 

Celý program „Free Teens“ je provázen nejrůznějšími apely na mladou generaci. Je zde 

snaha ukázat mladým lidem jakousi „správnou cestu“ životem. Opět je zde vidět, jakým 

způsobem a jaké informace jsou účastníkům předávány, je zde kladen důraz na ony hodnoty a 

životní postoje, které program „Free Teens“ uvádí jako jediné správné. Je zde také vidět snaha 

účastníky ovlivňovat a nenechat volbu o výběru životního stylu na nich samotných.  

Vždycky říkám, že to, co byste si měli pamatovat, ne do příště, ne týden, ne 
měsíc, ale celý život (…) že každý jeden z vás, jak tady jste, jste naprosto 
jedinečný, naprosto neopakovatelný, nikdy nebyl, nebude druhý člověk, jako 
jste vy, je to vaše šance pro život. (…) Jediný, co se snažím těm děckám dát, je 
vhled, že sex není o tom, co si zkusím někde s někým, protože už mi bude hnedle 
patnáct, ale je to skutečně o tom, jakou hodnotu dávám sám/sama sobě. 
(Rozehnalová) 

Na slovech Rozehnalové je patrné, že cílem tohoto programu není tedy podat informace o 

tom, jak se chovat v nejrůznějších potenciálně rizikových situacích, ale cílem je, aby si každý 

z účastníků uvědomil, že je „jedinečný“ a uvědomil si „svou vlastní hodnotu“.   
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Dle lektorů „Free Teens“ mladí lidé stejně jako dospělí touží po lásce a štěstí, kterého se 

jim možná mnoho nedostávalo v dětství, v rodině a proto vyhledávají sexuální kontakty velice 

brzy, nikoliv však z důvodů vlastní potřeby po sexuálním uspokojení, ale proto, aby si 

kompenzovali nedostatek lásky a nejrůznější rodinné problémy. To může dle lektorů „Free 

Teens“ vést k nejrůznějším rizikům. Tím, že se lektoři snaží apelovat na touhu člověka po 

„opravdové lásce“, tak, jak sami říkají, se snaží podporovat sebevědomí účastníků, kteří by 

rádi sexuální kontakty odložili na pozdější dobu, ale mnohdy tak neučiní ze strachu před 

„zesměšněním“ v mladém kolektivu.  

Já tam nedávám nic nepřirozenýho, já oslovuji přirozenou touhu člověka, 
touhu po lásce, touhu být šťastný. …myslím, že to není nic nepřirozenýho a 
myslím, že u těch děcek, který to tak samy cítí, tak to může být posílení, že jim 
to někdo potvrdí. (Rozehnalová) 

Sdělením programu „Free Teens“ je tedy snaha o sexuální zdrženlivost před 

manželstvím, nebo do doby než lidé potkají svého životního partnera, a tato doba je tak dle 

lektorů vlastně přípravou na manželskou věrnost. Sexuální zdrženlivost je prezentována jako 

aktivní životní postoj, příprava na to, „aby jednou partnerství či manželství, bylo kvalitní a 

dobré“ (Rozehnalová). V tomto programu jde tedy o snahu zcela předejít tomu, aby se 

účastníci do nějaké rizikové situace dostali, aby nemuseli řešit problémy s ochranou před HIV 

a pohlavně přenosnými nemocemi. Zde je vidět rozdíl mezi těmito preventivními programy. 

Program „Hrou proti AIDS“ se snaží dát účastníkům „návod“ na to, aby se v potenciálně 

rizikové situaci nenakazili a na to, co dělat, když se něco stane. Zatímco program „Free 

Teens“ se snaží takové situace, kde by mohlo k nějakému riziku dojít, zcela eliminovat. 

Důsledky těchto preventivních přístupů řeší i například Michael Warner (1999), který 

upozorňuje na to, že abstinenční preventivní programy nemají příliš velkou účinnost, protože 

HIV se nepřenáší jen pohlavním stykem a kromě této cesty přenosu nám abstinence 

nepomůže v ochraně. Také není dle Warnera (1999) možné po každém chtít, aby se vzdal 

sexu. Nakonec je také třeba zmínit, že abstinenční programy většinou zcela opomíjejí 

homosexuální populaci a komerční sexuální pracovnice/pracovníky. Nelze apelovat na 

heterosexuální manželskou či předmanželskou věrnost u párů/jedinců, kteří nikdy do 

takového typu svazku nevstoupí.  
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Jedním z úskalí preventivních programů a převážně preventivních materiálů (například 

materiály vydávané SZÚ – Prevence pohlavně přenosných chorob, Informace o HIV/AIDS a 

další) může být také to, že účastníky a čtenáře upozorňují na to, že záleží na sebekázni a 

chování každého jednotlivce, zda se infikuje HIV, ale mnohdy nepodávají dostatek 

konkrétních informací o aspektech HIV/AIDS, o rizikovosti různých sexuálních praktik a 

možnostech ochrany (Kolářová 2009).  

4.2 Publikum 

Tato kapitola se věnuje vztahu publika a preventivních programů, které se k publiku se 

svým sdělením obrací. Zabývám se zde otázkami, pro jaké publikum jsou tyto preventivní 

programy určeny a proč? S jakými předpoklady lektoři k publiku přistupují? Podle čeho volí 

témata a rozhodují o tom, jaké informace komu předají? To, jaké publikum je, či spíše, jaké si 

toto publikum lektoři představují, je velmi důležité. Díky těmto představám o publiku jsou 

právě preventivní programy směrovány. Bez těchto představ o publiku a jeho zkušenostech by 

nebylo možné prevenci efektivně provádět.    

4.2.1 Kdy je vhodné začít s prevencí? 

Program „Hrou proti AIDS“ je primárně určený pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro 

1. ročníky středních škol a odborných učilišť. Podle lektorů a autorských týmů obou 

preventivních programů je to ideální doba, kdy prevenci zaměřenou na sexualitu, pohlavně 

přenosné nemoci a HIV/AIDS dělat. Protože v tomto věku již mladí lidé chtějí žít sexuálně, 

ale neuvědomují si všechna rizika, proto je potřeba jim to v tomto věku říct. Podle Jedličky 

má polovina dětí ve věku patnácti let již nějakou sexuální zkušenost. 

Když jdete třeba do sedmých tříd u nás, tak to je někdy doopravdy hodně, 
hodně třeba těžký, se bavit o takových věcech, který tam musíte zmínit, jako je 
anální sex a takovýhle věci. A vidíte taky ten terén, do kterýho přicházíte, že 
prostě ta osmá, devátá třída, že to je ideální. Že ty děti už mají nějaký 
představy, vědí a je potřeba to jenom jako korigovat. (Jedlička) 

Pokud by se tento program měl přednášet v nižších ročnících, bylo by podle Stupky 

potřeba jej upravit, změnit přístup, dát víc času na jednotlivých stanovištích a mluvit ještě 

jednodušeji a více. U starších žáků, studentů středních škol, gymnázií je to dle Stupky jinak, 

tam to hodně záleží na samotných účastnících.   
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Tak už po nich chceme trošku víc. Víc jako aby byli aktivnější, aby k tomu řekli 
víc svýho názoru, jako jinej pohled, a to u všeho. (…)Víc dopodrobna, aby 
přemýšleli (…) Aby si to uvědomili, aby to rozebírali víc. Takže ten systém je 
stejný, ale chceme od nich víc informací, že se nesnažíme tolik jako mluvit my, 
ale aby hovořili spíše oni. Aby prostě svůj názor řekli, a hlavně, ne jenom 
názor, ale svůj pohled a především správný pohled. (Stupka) 

Zde je opět vidět snaha lektorů „Hrou proti AIDS“ o korekci omylů. Lektorům jde o to, 

aby účastníci řekli na všechno svůj názor, aby lektoři měli možnost zjistit, jaký názor na 

danou problematiku účastníci mají. Pokud je tento názor nesprávný, nepřesný či zavádějící, 

tak ho společně pro všechny účastníky uvedou na pravou míru, tak aby se ke všem 

účastníkům dostaly pravdivé a faktické informace. 

Program „Free Teens“ je určený mladým lidem od 12 do 19 let. Jinými slovy, od 7. tříd 

základních škol až po maturitní ročníky středních škol. Jak již bylo výše řečeno, prezentace 

programu „Free Teens“ je stejná pro všechny věkové kategorie a proto dává malý prostor pro 

úpravu dle složení každého publika. Dle Fictuma je toto problémem, protože lektor to musí 

podle věku publika i přes tuto danost přizpůsobit. 

Když cítím, že to v tý třídě nejde, tak s nima nejdu tolik do hloubky. (…) U těch 
starších dětí je super, že si člověk o tom může popovídat, vlastně v celý tý šíři 
(…) všechny ty věci, který se toho týkají, i ty potraty a tyhle ty věci. To u těch 
malejch dětí není tak snadný. Nebo ne všechno můžou brát, ne všechno můžou 
chápat, ne všechno jsou schopný nějak diskutovat. (Fictum) 

4.2.2 Přístupy k publiku 

Stejně, jako jsou lektoři zdrojem informací pro účastníky preventivních programů, tak 

jsou i samotní účastníci zdrojem pro lektory a to v tom smyslu, že právě znalosti a zkušenosti 

účastníků ukazují lektorům to, jakým směrem je potřeba preventivní programy vést, v čem je 

potřeba podávat více informací, kde mladí lidé tápou a nevědí, kde je potřeba hodně 

zapracovat.   

Ty děcka, nebo ty lidi, ať to děláte i třeba pro dospělý, tak vám dávají velkou 
inspiraci, protože od těch se dovídáte, co oni vědí špatně, nebo kde je problém. 
Od nich, že jo. To je zdroj. (Jedlička) 

Respondenti se shodují v tom, že je potřeba přistupovat k publiku s určitým očekáváním. 

Vzhledem ke statistickým údajům, které vyšly na základě průzkumu pro Středočeský kraj, 

který proběhl minulý rok, je průměrný věk prvních sexuálních zkušeností kolem 15 let, a 

proto je potřeba přistupovat k publiku v tomto věku s očekáváním již určitých sexuálních 
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zkušeností. U respondentů se tato očekávání mírně liší, někteří z respondentů očekávají, že 

mládež z učebních oborů začíná sexuálně žít dříve a často se jim to také potvrzuje. Naopak 

studenti gymnázií začínají žít sexuálně později. Podle respondentů obou preventivních 

programů je zde tedy zřejmý vztah mezi dobou prvních sexuálních zkušeností a úrovní 

vzdělání. Většina studentů na gymnáziích, lyceích a středních odborných školách více 

rozvažuje své jednání, více přemýšlí nad důsledky svého chování. Naopak mládež z učebních 

oborů je mnohdy ve svém chování nerozvážnější a unáhlenější a neřeší dále následky svého 

chování. Dále respondenti také předpokládají, že většina dívek začíná obecně sexuálně žít 

dříve než chlapci. Tento předpoklad vychází z domněnky, že dívky jsou v tomto věku 

vyspělejší a hledají si starší partnery a proto i sexuální zkušenosti mají dříve než chlapci ve 

stejném věku.  

 Publikum se může také lišit nejen dle svých zkušeností, ale podle toho, jaké mají 

informace o této problematice. Lektoři si myslí, že většina dívek již má určité informace o 

některých aspektech této problematiky, např. o menstruačním cyklu, těhotenství, 

antikoncepci. Stupka se domnívá, že tyto informace dívky získávají v rodině, od matek, či 

starších sester a jiných ženských rodinných příslušníků. Tuto zkušenost tak dle Stupky chlapci 

nemají. Rozehnalová ze zkušenosti s mladými lidmi uvádí, že chlapci často získávají 

informace a „zkušenosti“ v pornografii. S tímto jevem se setkává velmi často, i u velmi 

mladých chlapců. Vzhledem k tomu, že pornografie je dle Rozehnalové v České republice 

velmi snadno dostupná a v rodinách se problémy sexuality příliš neřeší, mladí lidé tak hledají 

informace jinde.  

Fictum uvádí, že větší rozdíl v publiku, v jeho znalostech a zkušenostech, je mnohdy 

spíše než dle věku, tak mezi třídami stejné věkové kategorie navzájem. Například i dvě stejné 

třídy v rámci jedné školy se rapidně liší. Celkově se znalosti a zkušenosti publika odvíjí od 

složení celého kolektivu třídy na dané škole.  

Při pozorování „Hrou proti AIDS“ jsem si všimla toho, že tato očekávání a předpoklady o 

publiku umožňují formovat i samotní učitelé na školách. Téměř každý učitel, který přivedl 

skupinu dětí na program, oznámil dopředu lektorům svoje zkušenosti s danou třídou, uvedl, 

jaká třída podle něj je. Pro příklad uvádím některé z výroků učitelů: „to jsou hodné děti, ty 

vás budou poslouchat…“; „to jsou hrozné děti, tam to s nima snad ani nemá cenu…“; „tady 

ty kluci ty už mají hodně zkušeností…“; „támhle ty holky ty už… ty už mají starší kluky…“ 
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Rozehnalová přistupuje ke všem dětem při programu „Free Teens“ velice osobně, 

s osobním zaujetím. Jak říká, má velmi ráda práci s mladými lidmi a stejně jako se svoje děti 

snaží vychovávat v tom smyslu, aby si nezničili život díky nějakému unáhlenému jednání, tak 

stejně přistupuje se svým poselstvím ke všem dětem, kterým přednáší tento program. Snaží se 

všem účastníkům tohoto programu předat svůj pohled na životní hodnoty a postoje a snaží se 

je přesvědčit, aby tyto hodnoty přijaly za své. Snaží se účastníky přesvědčit o tom, jaké 

chování a jednání je „špatné“ a „správné“ a ovlivnit je v tom, aby si vybrali takovou cestu, 

která je dle Rozehnalové jediná správná. 

 Aby si vážily samy sebe, aby si vážily své lásky, aby prostě neměly sex jen 
s někým, jenom proto, že si chce někdo vyzkoušet. Aby ten sexuální zážitek, 
sexuální život byl pro ně prostě něčím nádherným s člověkem, kterého milují a 
který miluje je a jenom je a právě proto jaký jsou (…) aby prostě neudělaly 
něco, co ten jejich život může naprosto rozbít nebo zvrátit a co nebudou moct 
vzít zpátky. Tak nevím, jestli ten program tomu může napomoct (…) snažím se 
jim lézt pod kůži, konfrontovat… (Rozehnalová) 

Na tomto místě je zcela zjevně patrný záměr programu „Free Teens“, který na rozdíl od 

programu „Hrou proti AIDS“ není o podání co největšího množství informací, ale o ovlivnění 

životních postojů. 

4.2.3 Představa o mysli publika 

Lektoři předpokládají, že v tomto věku již mladí lidé chtějí žít sexuálně, ale neuvědomují 

si všechna rizika, proto je potřeba jim to v tomto věku říct. Lektoři si myslí, že mladí lidé 

přemýšlí o věcech spojených se sexualitou, pohlavním stykem a potenciálními riziky jinak, 

než dospělí lidé. Zatímco dospělý člověk dle lektorů řeší spíše možné riziko nákazy pohlavně 

přenosných nemocí, tak mladí lidé v tomto věku řeší více otázku nechtěného těhotenství. Dle 

Stupky některé dívky již berou hormonální antikoncepci a mohou mít nějaké potíže, nebo se 

chtějí na něco zeptat a prostor pro takové otázky v programu „Hrou proti AIDS“ je. Ne vždy 

však lektoři znají odpověď, takže v případě nějakých konkrétních potíží předávají lektoři 

kontakty na odborníky, nebo doporučují, ať to dívka probere se svým lékařem.  

Podle lektorů většina dívek v tomto věku myslí na to, že největším problémem by bylo 

těhotenství a neuvědomují si, že nakazit se HIV je mnohem horší. Stupka k tomu říká: 

„…jakoby ty slečny to mají jako v tomto věku…kdybych otěhotněla, to by byl velký malér…“ 

Nikdo z respondentů se však nepozastavuje nad tím, že těhotenství, či narození dítěte se 
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netýká jen dívek, ale také chlapců/partnerů, s kterými toto dítě dívky počali. Neřeší se zde, že 

zodpovědnost za otěhotnění dívky by neměla být jen na ní samotné. Z tohoto přístupu lektorů, 

tedy vyplývá, že k dívkám přistupují jako k těm, které jsou zodpovědné za to, zda 

(ne)otěhotní a za to, jaké ochranné prostředky použijí.  

Mladí lidé dle respondentů programu „Hrou proti AIDS“ věnují svou pozornost více 

jiným problémům, než je HIV/AIDS. Jedlička se domnívá, že je tomu proto, že je v České 

republice velmi dobře dostupný léčebný program pro pacienty s HIV/AIDS a mladí lidé toto 

mohou vědět. Jedlička uvádí, že vzhledem k tomu, že každý pojištěný v České republice má 

nárok na léčbu HIV/AIDS a dá se tak dnes již s tímto onemocněním díky léčbě žít i 20 let, tak 

mají mladí lidé menší strach z infikování se. Neuvědomují si však, že mohou žít také mnohem 

kratší dobu „…a to je důležité jim říci.“(Stupka) Při pozorování jsem zjistila, že lektoři tohoto 

programu účastníkům říkají, že díky kvalitní léčbě, která je pacientům v České republice 

podávána, mohou kvalitním životem žít i mnoho let. Upozorňují je však, že délka a kvalita 

života u lidí s HIV je zcela individuální a záleží na mnoha faktorech. Naopak v programu 

„Free Teens“ není tato informace o možnosti prožít celkem dlouhý život zmíněna, jak Fictum 

uvádí (viz výše), v tomto programu jsou účastníkům prezentovány příklady lidí s HIV, kteří 

velmi brzy po infikování zemřeli anebo žijí v bolestech a utrpení. Takto uváděné příklady 

života s HIV, jak je uvádí program „Free Teens“, jsou velice zavádějící, neboť mladým lidem 

pouze říkají, že HIV znamená bolestivou a brzkou smrt. Těmito informacemi se opět snaží 

vzbudit v posluchačích strach a díky strachu tak ovlivnit jejich chování. 

Jedlička si také myslí, že mladí lidé v České republice mají malý strach z HIV/AIDS 

proto, že je zde z HIV pozitivních skoro 60 % homosexuálů38

                                                 
38 Tento údaj mi Jedlička sdělil v průběhu výzkumného rozhovoru – jak mi oznámil, tuto informaci si v den 
výzkumného rozhovoru vyhledal v aktuálních statistikách Národní referenční laboratoře. Pro srovnání o 
procentuálním zástoupení jednotlivých možností nákazy HIV přikládám v příloze č. 3.  

. Pro heterosexuální populaci 

tak může být tato informace iluzorní a většinová heterosexuální mládež má dle Jedličky 

potom pocit, že se jich problematika HIV/AIDS netýká. Tento postoj však vůbec nepočítá 

s tím, že někteří mladí lidé v tomto věku svou sexuální identitu teprve hledají a v rámci tohoto 

hledání mohou prožít i zkušenost s homosexuálním pohlavním stykem, protože stále nemají 

ohledně své sexuální identity jasno, nebo si takovou aktivitu chtějí jen zkusit. I když později 

přijmou za svou identitu heterosexuální.   
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Rozehnalová si stejně jako lektoři „Hrou proti AIDS“ myslí, že mladí lidé berou všechny 

věci v životě, tak jak přijdou a nad některýma nepřemýšlí. Dle Rozehnalové si mladí lidé 

neuvědomují, že i když v životě udělali nějakou chybu, něco, čeho teď litují, že s tím ještě lze 

něco dělat, že nic nemusí být ztraceno. Zastává dále názor, že mnoho mladých lidí začít se 

sexem příliš brzy nechce, ale díky tlaku vrstevníků mnohdy nějakou sexuální zkušenost 

získají, aby nebyli vyřazení z kolektivu.  

Ale byli by „out“, nebyli by prostě „in“, protože támhleten už, támhleta už, a 
když mu nedám já, dá mu jiná. (…) Vyrůstají v nějaké rodině, je tady vliv 
společnosti, je tady vliv médií, je tady vliv kamarádů. Jo a to všecko je strašlivě 
silný, takže si netroufám myslet, že prostě jako to, že vyslechnou náš program, 
by je všecky zachránilo. (Rozehnalová)  

Z tohoto citátu vyplývá, že Rozehnalová vidí největší problém ve společnosti, která dle 

jejího názoru mladé lidi nejvíce ovlivňuje a nabádá je k tomu, aby začali sexuálně žít velmi 

brzy, i když oni sami to můžou cítit jinak. Tento tlak společnosti vidí jako tak silný, že i přes 

morální apely programu „Free Teens“ na „správné“ chování a životní hodnoty, které tento 

program propaguje, mu mnoho mladých lidí podlehne. 

4.3 Koncept vztahu lektor - publikum 

V této kapitole se snažím osvětlit, jaký by lektor dle samotných lektorů měl být. Jaký je 

vztah mezi lektorem a publikem, na které se obrací. Dále jaké jsou na něj kladeny nároky ze 

strany samotného programu i publika. Jaká je také úloha lektora v preventivním programu a 

jaký vliv lektor může mít na publikum a kde jsou jeho limity. 

Práce lektora preventivního programu se zaměřením na sexualitu, pohlavně přenosné 

nemoci a HIV/AIDS je velmi náročná. Již jen z toho důvodu, že tato problematika se týká 

velice intimní stránky života, o které není vždy lehké otevřeně hovořit. Náročnost pro lektory 

tkví také v tom, že nikdy neví, do jaké třídy, do jakého kolektivu lidí vstupují. Občas se může 

stát, že lektoři program přednášejí i ve třídách, které jsou označovány za problémové (obvykle 

vedením školy) a je zde potřeba najít nejprve mezi lektorem a publikem společnou řeč. Je 

třeba si ujasnit mnohé pojmy, aby všichni všemu rozuměli. 

Dle Rozehnalové by měli být všichni lektoři preventivních programů odborníky na toto 

téma, a musí sami věřit tomu, co přednáší, musí v sobě sami mít tyto hodnoty jasné a 



68 

 

srovnané. Kromě toho musí být také lektor připravený na jakékoliv dotazy, postoje a reakce a 

měl by být schopen na ně reagovat.  

Lektoři „Hry proti AIDS“ si myslí, že by měli ovlivnit chování účastníků, že ho lze 

ovlivnit tím, že jim informace podají jasně, laicky, stručně a že si je účastníci uvědomí.  Dle 

respondentů tohoto programu by lektor měl být otevřený a velmi přístupný.  

Je hrozně důležitá ta otevřenost, správné pojmenování těch věcí (…) je důležité 
nebát se, nebát se to pojmenovat, protože samozřejmě, když ten lektor bude 
stydlivej, tak nemůže být lektorem (…) protože pokud to nepojmenuje, tak ty 
děti vlastně neslyší ten název (…) tohle je hrozně důležitý, správné podání ať už 
odborné, nebo laické a my se vždycky snažíme to říct laicky a i třeba odborně 
(…) používat ten jazyk té mládeže. (Stupka) 

Jak dále Stupka uvádí, „Hrou pro AIDS“ je podle něj ideálním preventivním programem, 

ale vždy se dá něco zlepšovat, dále program rozvíjet a to záleží právě jen na daném týmu 

lektorů. Také v každé škole, třídě jsou jiné dotazy, na které musí lektor reagovat. Může se 

také stát, že na některý z dotazů lektor nemusí znát odpověď, přeci jen jsou v některých 

oborech laici, například co se týká detailů gynekologie či sexuologie. Také může tento 

problém neznalosti nastat v případě, že se jedná o tzv. peer program. To znamená, že někdy 

tým lektorů proškolí dobrovolníky ze strany mládeže, vrstevníky a ti pak program moderují 

mladším žákům sami. V takových případech se může stát, že peers neznají na všechny otázky 

odpověď. Výhodou tohoto programu je však to, že se účastníci spíše otevřou a zeptají na vše, 

co je zajímá, protože pro ně může být snazší ptát se na tyto věci vrstevníků než dospělých 

osob, které mohou vždy značit jistou autoritu.  

Lektoři jsou v preventivních programech právě autoritou, která rozhoduje o tom, jaké 

informace účastníkům předá. Záleží zde právě na lektorech, jak se rozhodnou, jaké množství 

informací předají. Při pozorování programu „Hrou proti AIDS“ jsem si všimla, že lektoři si 

během prvních okamžiků skupinku účastníků ohodnotí a podle toho s ní jednají. Může se tedy 

stát, že každá skupinka tak nezíská zcela stejné informace. Jak již bylo výše řečeno, o 

femidomu či dentální roušce se nehovoří vždy. Stejně tak i o různých sexuálních praktikách.  

Ne vždy se hovoří o pohlavním styku mezi homosexuály, není zde pokaždé řečeno, který 

z partnerů je více ohrožený a proč. Záleží tedy vždy na každém lektorovi, kolik informací 

sdělí. Při pozorování jsem také zjistila, že ve „Hře proti AIDS“ u stanoviště Zábrana 

nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných infekcí a HIV někteří z lektorů řekli účastníkům 
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jen základní informace a pokud nebyly ze strany účastníků dotazy, ukončili pak lektoři 

činnost na tomto stanovišti velice záhy. Naopak některým lektorům přidělených 15 minut 

nikdy nestačilo a byli by schopni hovořit s účastníky mnohem déle.    

Podle Fictuma děti naprosto poznají jakoukoliv přetvářku lektora a v tu chvíli sdělení 

lektora ztrácí svou váhu. Problém může vzniknout, když se lektor zadrhne, zakoktá nebo je 

špatným řečníkem, ztrácí tak pozici důvěryhodné osoby.  

Je to dost obtížný v tý třídě ustát celý ty dvě hodiny a zkrátka být tam jako 
člověk důvěryhodnej, kterýmu můžou tady v tom věřit a ze kterýho si můžou vzít 
příklad. (...) Každej lektor má proto jiný dispozice, někdo tam prostě vejde a 
má třeba, já nevím, velký uši a nebude důvěryhodnej, ani kdyby se na ty uši 
postavil. (Fictum)  

Když lektor získá plnou důvěryhodnost, stává se, že za ním někdo z účastníků o přestávce 

přijde a svěří se s nějakým osobním problémem. Dle zkušenosti lektorů se mnohdy tyto 

dotazy týkají nevěry, že tuto osobu partner podvedl a teď se bojí, že se mohou nakazit. 

V takových chvílích lektor předá kontakty na další odborníky, testovací místa a vysvětlí vše, 

co se tohoto problému týká. 

4.4 Zapojení HIV pozitivních osob do programů primární prevence 

V této kapitole se snažím zaměřit na otázku zapojení HIV pozitivních osob do 

preventivních programů. Ptám se, zda preventivní programy zapojují/nezapojují HIV 

pozitivní osoby do svých programů a proč. Jaký význam přítomnosti této osoby přikládají? 

Jaké situace přítomnost HIV pozitivních v programech vyvolává a jak tyto situace program 

řeší? Jaké postoje k HIV pozitivním, či k žití s HIV pozitivitou jsou zde prezentovány? 

Páté stanoviště „Hry proti AIDS“ nese název Život s HIV/AIDS a toto stanoviště může 

moderovat jak člověk bez HIV tak člověk HIV pozitivní. Dříve se moderování tohoto 

stanoviště často účastnili přímo osoby HIV pozitivní, ale dnes se nikdo takový projektu „Hrou 

proti AIDS“ neúčastní a moderování tohoto stanoviště tak nyní musí přebírat osoby HIV 

negativní. Lidí, kteří jsou HIV pozitivní a zároveň jsou ochotni vystoupit ze své anonymity a 

k tomu se ještě účastnit preventivního programu pro mládež a trpělivě zodpovídat všechny, 

často i nepříjemné dotazy, je dle respondentů velmi málo. V programu „Free Teens“ žádná 

HIV pozitivní osoba zapojena nikdy nebyla. Rozehnalová uvádí jeden z důvodů, proč se 

v České republice téměř žádná osoba k HIV pozitivitě veřejně nehlásí: „U nás je velký strach 
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a myslím si, že oprávněný, těch HIV pozitivních vlastně z odsouzení, z toho, že se na ně lidi 

budou dívat skrze prsty.“ (Rozehnalová) 

Účast HIV pozitivních osob je na některých školách vítána, ale jak Stupka uvádí, řada 

jiných škol o HIV pozitivní osobu nestojí. Po mnoha odmítnutích ze strany vedení škol se 

začal tým „Hrou proti AIDS“ zajímat o důvody proč školy účast HIV pozitivních osob 

odmítají. Často udávaným důvodem bylo, že by školy musely od rodičů dětí získávat souhlas. 

Nad tímto důvodem se Stupka pozastavuje, jelikož jsou známy cesty přenosu a při návštěvě 

školy nehrozí žádné nebezpečí. Z této zkušenosti vyplývá opět neznalost této problematiky 

v široké veřejnosti a to i na pozicích, kde by základní informovanost o aspektech HIV/AIDS 

měla být celkem dobrá.   

To, že se programu „Hrou proti AIDS“ účastní osoba HIV pozitivní, s sebou přináší 

různé zkušenosti pro všechny zúčastněné. HIV pozitivní osoba, která se programu účastní, je 

v takovém zdravotním stavu, který jí dovoluje přednášet. Čili tento člověk je HIV pozitivní, 

ale na první pohled vypadá zdravě. Díky tomu si dle respondentů mládež může uvědomit, že 

HIV/AIDS nelze poznat pouhým okem. Jak uvádí Stupka: „A tady si uvědomte to riziko, že je 

pozitivní a nepoznáte to.“ Stupka dále uvádí, že přítomnost HIV pozitivní osoby zde je pro to, 

aby účastníci viděli, že člověk s HIV není vyloučen ze společnosti a že se s tímto 

onemocněním dá aktivně žít. S účastníky se na tomto stanovišti dále diskutuje situace, co by 

dělali, či jak by se chovali, kdyby zjistili, že v jejich okolí je někdo HIV pozitivní. Lektoři se 

snaží tak účastníkům ukázat, že HIV pozitivní osoby nemají být diskriminovány a 

ostrakizovány ze společnosti, protože cesty přenosu HIV jsou známé a přítomnost HIV 

pozitivních tak není důvodem pro to, se těmto osobám jakýmkoli způsobem vyhýbat. 

Přítomnost HIV pozitivních osob v tomto programu je tedy značně kritická a ambivalentní, 

neboť na jednu stranu poukazuje na skryté riziko HIV pozitivity, která není na první pohled 

patrná a tak tento postoj může v účastnících vzbuzovat strach z tohoto skrytého nebezpečí, ale 

zároveň zde lektoři poukazují na fakt, že pokud již víme, že některá osoba je HIV pozitivní, 

není třeba takovou osobu diskriminovat. 

Jedním z účelů účasti HIV pozitivních osob v programu je to, že jde o konkrétní osobu, 

skutečného člověka, který se nakazil a dětem nyní může celý svůj životní příběh vyprávět, 

zodpovědět jim otázky ohledně rizika, kterého se sám dopustil, může říct jaké má problémy, 

jaké užívá léky, jaké jsou komplikace jeho stavu, jak často musí navštěvovat lékaře, co může 
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a nemůže dělat atd. Dle Stupky: „Je to skutečné příběh „in natura“, ze života.“ Na metodě 

zapojit do programu „skutečného člověka“ s HIV lze vidět také potíže. To, že je zde takový 

člověk přítomen, může v účastnících právě vyvolávat pocity, že takový člověk je „jiný“, že je 

zde jaksi „předveden“ jako někdo výjimečný a to může vést k diskriminaci těchto osob. Tato 

situace může být tedy chápána odlišně od účelu, který se dle lektorů snaží program 

přítomností HIV pozitivní osoby říct, a to je zabránění diskriminace těchto osob.    

Účast HIV pozitivní osoby s sebou může přinášet také další problémy. Dle respondentů 

záleží na tom, jak téma Život s HIV/AIDS daná osoba umí podat a v jakém je psychickém 

rozpoložení, protože některé dotazy od účastníků mohou být těmto osobám nepříjemné. Zde 

Stupka uvádí příklad, kdy se účastníci HIV pozitivní osoby zeptaly „Kdy umřete?“. Pro HIV 

pozitivní osobu je také těžké zde být i z toho hlediska, že musí počítat s tím, že ne vždy ji 

budou děti pozitivně přijímat „…někdy prostě ho ty děti litovaly, na druhou stranu, někdy mu 

třeba řekli: ‚Můžeš si za to sám!‘…“ (Stupka). Ačkoliv lektoři předpokládají, že reakce 

účastníků na HIV pozitivní osobu mohou být také negativní, program na takovou situaci není 

metodicky nijak připraven. Jak říká Stupka, vše záleží na schopnosti HIV pozitivní osoby se 

s takovou situací vyrovnat a všem HIV pozitivním osobám je dopředu oznámeno, že takové 

reakce se mohou objevit a musí na ně být tedy připraveni. 

Dle Rozehnalové je zapojení HIV pozitivních do preventivních programů organizačně 

náročné. Rozehnalová by do programu „Free Teens“ HIV pozitivní osobu zapojila, ale tato 

osoba by musela mít stejný hodnotový systém jako program „Free Teens“. Jak dále uvádí: 

„Spolupracujeme s kýmkoliv, kdo má v tomto ohledu jasné postoje, prostě co se týče toho A a 

B, i toho C, co se týče té strategie.“ Program „Free Teens“ je však koncipován jako přednáška 

a lektor, který by byl zároveň HIV pozitivní, by musel program odpřednášet celý, neboť zde 

není prostor pro „hosta“.  

4.5 Fenomén ohrožených skupin 

V této kapitole se zajímám o to, koho se dle respondentů problematika HIV/AIDS nejvíce 

týká, zda se v preventivních programech nějakým způsobem pracuje s fenoménem 

ohrožených či rizikových skupin. Snažila jsem se zjistit, jak se preventivní programy a jejich 

zástupci staví k tomuto jevu a jak je prevence zacílena dle specifických potřeb různých skupin 

společnosti.  
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Problematika HIV/AIDS se dle Jedličky v České republice týká všech věkových skupin a 

každý rok nakažených HIV přibývá. V České republice je dle slov Jedličky „homosexuální 

model“ – to dle Jedličky znamená, že nejvíce nakažených je mezi homosexuály, respektive 

mezi muži, kteří mají sex s muži. Tento model dokládá graf v příloze č. 3. Pojem 

„homosexuální model“ lze považovat za zavádějící, protože může vést k diskriminaci 

homosexuálů jako osob patřících do „rizikové skupiny“ (srov. Sontagová 1996; Treichler 

1999).  

Termín rizikové skupiny se již nepoužívá, neboť závisí na každém jedinci, jak se bude 

chovat a zda se HIV infikuje, či nikoliv. Nezávisí to tedy na příslušnosti k určité skupině, ale 

pouze na chování jednotlivce. Tzv. západní společnost postupně v prevenci HIV/AIDS 

přechází od diskursu strachu k diskursu rizika, kdy záleží na každém jedinci, zdali se bude 

chovat na základě dostupných informací o rizicích uvážlivě, či nikoliv (viz. Kolářová 2009).   

U toho Aidsu je to hodně těžký, že to je fakt behaviorální, že si člověk pro tu 
infekci jakoby šel, jde, že jo… (Jedlička) 

 Většina preventivních programů pro mládež s touto tematikou je zaměřena, jak sami 

lektoři udávají, na heterosexuální většinu společnosti. I když oba preventivní programy 

zmiňují i homosexuální přenos, nejedná se v těchto programech o primární téma. Pokud by 

v publiku byl někdo, koho by to zajímalo, má možnost se zeptat lektorů, kteří mu doporučí 

další kontakty, kam se obrátit. Tento kontakt mezi lektorem a potenciálním tazatelem se může 

odehrát bez přítomnosti ostatních účastníků. Tuto možnost dávají oba preventivní programy. 

Respondenti obou preventivních programů si jsou vědomi toho, že tyto program jsou 

primárně zaměřeny na majoritní společnost a že je potřeba speciální programů pro minoritní 

skupiny, jako jsou homosexuálové a komerční sexuální pracovnice a pracovníci. Dle 

Rozehnalové samozřejmě nemůžou komerční sexuální pracovnice absolvovat preventivní 

program zaměřený na sexuální zdrženlivost, zde je potřeba vést speciální programy pro 

specifické potřeby.39

                                                 
39 V České republice se nejvíce specifickými potřebami komerčních sexuálních pracovnic zabývá o. s. Rozkoš 
bez rizika. V případě homosexuálně orientovaných osob je také třeba pořádat speciální preventivní programy a 
vydávat speciální preventivní materiály, které oslovují přímo tyto osoby (viz. Warner 1999). Preventivní 
materiály pro homosexuály poskytuje například Česká společnost AIDS pomoc a preventivní materiály jsou 
volně ke stažení na: http://www.aids-hiv.cz/dostupnepmaterialy.html a http://www.aids-
pomoc.cz/info_materialy.htm.  

 Jak již bylo výše řečeno, v České republice je nejvíce nakažených osob 
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HIV mezi muži. V celosvětovém měřítku však prudce stoupá procento heterosexuálně 

nakažených žen a to převážně v oblasti Subsaharské Afriky.40

4.6  „Jak je to dnes ještě možné?“

  

Program „Hrou proti AIDS“ nepracuje s konceptem „ohrožených skupin“, neboť 

ohrožený může být dle Stupky každý, kdo se rizikově chová a nezáleží na jeho příslušnosti 

k nějaké skupině. Oproti tomu program „Free Teens“ vidí právě mladé lidi jako „ohoroženou 

skupinu“, neboť dle Fictuma nejsou mladí lidé schopni se sami rozhodovat a jsou lehce 

ovlivnitelní. Tento názor zastává i Rozehnalová, která k tomu udává, že mladí lidé v tomto 

věku jsou vystaveni tlaku společnosti, vrstevníků a médií a tomuto tlaku mohou snadno 

podlehnout.  

41

Tato kapitola se zaměřuje na otázky spojené s tím, co nebo kdo je příčinou šíření 

HIV/AIDS? Toto téma zahrnuji do své práce proto, že pro lektory je velice důležité vědět, 

z jakých důvodů se HIV/AIDS stále šíří, aby podle toho mohli své programy upravovat a 

tomuto faktu přizpůsobovat. 

Někteří z respondentů se na jedné straně diví, že se dnes ještě někdo může nakazit HIV, 

když jsou cesty přenosu známé a ochrana před touto nákazou je poměrně jednoduchá (srov. 

Kolářová 2009). Samozřejmě tato teze platí pro Českou republiku, či jiné státy, kde jsou 

informace a možnosti prevence a ochrany všem dostupné. Na druhé straně jmenují nejrůznější 

důvody, které dle nich za šíření HIV stále mohou. Jedním z nich je právě i stálá mytizace 

nejrůznějších způsobů ochrany před HIV. Jak již bylo řečeno, mnozí mladí lidé, či spíše 

děvčata, která užívají hormonální antikoncepci, si stále myslí, že je tato ochrana chrání i před 

HIV a pohlavně přenosnými nemocemi.  

Za šíření HIV mezi lidmi dle Stupky mohou i další faktory, jako je sexuální promiskuita 

ve společnosti, swingers party atd.  

Což jako všechno za to může, ono se to extrémně otevřelo a ty možnosti jako tu 
jsou, ty lidi se možná jako nekontrolujou, (…) nebo se nehlídají nějak, nebo 
neuvědomujou si to spíše. (Stupka) 

 

                                                 
40 Zdroj: http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/Epidemiology/epidemiologySlidesAuto.asp - 
naposledy navštíveno 11. 7. 2010 
41 Jedlička, J.; výzkumný rozhovor pro účel této bakalářské práce, 2010. 
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Dle Jedličky může být jednou z dalších příčin šíření HIV to, že u nás je dostupná léčba 

(pro všechny pojištěné). Lidé tak spoléhají na fungující systém zdravotního pojištění v České 

republice.  

Smíření se s tím…já se budu klidně rizikově chovat, protože oni mi dají léčbu, a 
vědí, že dostanou dobrou léčbu, maximálně účinnou co je a že doopravdy 
můžou žít s tím dlouhá léta. (Jedlička) 

Rozehnalová se k problematice šíření, nebo spíše k důvodům, které vedou k neustálému 

šíření HIV, vyjadřuje tak, že největší vlnou rozšíření HIV byla migrace a to možná ještě 

v době, kdy společnost nevěděla nic o tomto onemocnění. Touto migrací Rozehnalová myslí 

rozšiřování společností, možnosti cestovat a poznávat větší okruh lidí. Myslím si, že zde nemá 

Rozehnalová snahu vyjádřit pocity nebezpečí z cizinců jako někoho nebezpečného pro 

domácí obyvatelstvo, ale má zde na mysli, že docházelo a dochází k nárůstu počtu lidí, 

s kterými se za celý život potkáme a stoupá tak pravděpodobnost potkat někoho, kdo je HIV 

pozitivní.  

Nevěra byla asi vždycky, prostituce jako nejstarší řemeslo lidstva, ale s tou 
velkou migrací si myslím, že tam prostě jako narostlo tohle to riziko. Ty lidé se 
opravdu chovali velice sexuálně promiskuitně. (Rozehnalová) 

Rozehnalová mi v průběhu rozhovoru sdělila svůj ryze osobní náhled na problematiku 

šíření HIV, i když tento náhled neprezentuje v programu „Free Teens“. Rozehnalová tedy vidí 

v souvislosti s HIV/AIDS „zásah vyšší moci“, že lidé nechtějí nést zodpovědnost za své 

chování, chtěli by mít na vše lék, myslí si, že i kdyby se lék na HIV našel, že by přišla zase 

jiná nemoc. „já si trošičku myslím, že nás někdo, něco tlačí k tomu, abychom se teda uměli 

postavit tváří tvář realitě a abychom převzali odpovědnost za svoje chování. Já si myslím, že 

by to tak mělo být. Že by člověk měl být odpovědný.“ 

S podobnou tezí jako je zásah vyšší moci, jakýsi Boží trest za promiskuitní a 

nezodpovědné chování, kriticky pracuje i několik autorů, viz. Treichler (1999). 

4.7 Distinkce zodpovědnosti 

V této kapitole se pokouším přijít na to, kdo nese zodpovědnost za informace, které mladí 

lidé o této problematice získávají. Kdo je zodpovědný za to, aby mládež získala potřebné 

informace? Co si o tomto myslí samotní lektoři preventivních programů? Dále se ptám, jakou 
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zodpovědnost v rámci prevence a preventivních programů představuje škola, či MŠMT, které 

je zodpovědné za výuku a vzdělávání mládeže. 

Informace o sexualitě, pohlavně přenosných nemocech a HIV/AIDS by dle respondentů 

měli mladí lidé dostávat už ve škole, v rodině, v médiích. Preventivní program by poté měl 

být pouze doplňkem sexuální výchovy, která by měla převážně probíhat ve škole. 

Samozřejmostí by tedy mělo být zapojení rodiny do sexuální výchovy dětí. Jak Stupka uvádí: 

„Ale ne každá rodina je stejná, takže někde o tom hovoří třeba otevřeněji, někde méně a někde 

třeba vůbec.“ Dle Fictuma ale nemůžeme po rodičích chtít, aby se perfektně vyznali v celé 

této problematice. A proto jsou zde zapotřebí preventivní programy, aby se potřebné 

informace (alespoň základní) dostaly skutečně ke každému. 

Rozehnalová a Fictum zastávají také názor, že problém je v tom, že děti nemají svou 

vlastní zkušenost ze svého vlastního okolí, nemají „správný“ vzor pro své chování. Oba 

respondenti nevidí v dnešní společnosti ony hodnoty, které jsou pro ně klíčové a dle nich tedy 

mladí lidé nemají možnost tyto hodnoty nikde převzít.   

Problém není v nich, problém je v naší generaci, v generaci rodičů, že jsme 
nebyli schopni jim ukázat vzor a model životního stylu. Rodiče se rozvedli, 
soused podvádí sousedku, v televizi každej s každým, teď takový ty reality show 
jako Výměna manželek, Hledá se táta máma a podobně… (Rozehnalová) 

V dnešní době, jak již bylo řečeno, nejsou žádné přesně dané směrnice vedení 

preventivních programů pro mládež, každá škola či jiná instituce si může pozvat kteroukoliv 

organizaci, kterou uzná za vhodnou. Což může být podle Stupky problém v tom, že není 

možné zjistit, jaké informace ve skutečnosti jednotlivé programy předávají a zda nezapříčiňují 

samy mystifikaci a mytizaci problematiky HIV/AIDS.  

Protože, když si budete ten program nechávat nějak schvalovat, tak to řeknete 
co nejlépe a pak samozřejmě můžete z té cesty sejít. (…) Pak jsou organizace, 
který projekt napíšou, napíšou ho hezky, ten projekt nechají akreditovat nebo 
certifikovat (…) a pak se dozvíme, že to byla nějaká sektářská organizace, nebo 
církevní organizace, která jim neřekla úplně vše. Neřekla jim ABC, ale řekla 
jim třeba jenom A. Abstinujte, abstinujte a nemůžete se infikovat. (Stupka)  

Jak již bylo výše řečeno, abstinence má především vysokou míru selhání a také je dle 

Warnera (1999) nehumánní chtít po každém z nás, aby se vzdal sexu (Kolářová 2009). 
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I Fictum vidí kámen úrazu v naprosto dobrovolných volbách metod vedení primární 

prevence, a to konkrétně ve společných metodikách, kdy jako příklad uvádí novou metodiku 

MŠMT (2010). Jelikož dle Fictuma za každou společnou metodikou stojí nějaký konkrétní 

člověk, nebo užší kolektiv a nikdy tak nemohou dosáhnout toho, aby tato metodika byla bez 

chyby. Všichni, kteří se prevencí zabývají, by tak dle Fictuma navzájem měli znát svou práci 

a své postoje a měli by vzájemně spolupracovat.  

Myslím si, že bychom jako dospělí, zodpovědní pracovníci, lékaři, učitelé, měli 
skutečně nést zodpovědnost za to, co těm dětem předáváme a 
spolupracovat…(Rozehnalová) 

Ve školních osnovách je dle MŠMT dáno, že v určitém ročníku je doporučeno věnovat 

určité množství hodin na problematiku spojenou se sexualitou, těhotenstvím, pohlavně 

přenosnými nemocemi včetně HIV/AIDS a doporučeno, že je vhodné tuto problematiku 

doplnit pozváním některých ze specialistů.  

Pak samozřejmě na té škole je jak detailně ten problém probírá, jak kvalitně 
jim to řeknou a jestli třeba pozvou ještě někoho (…) kdo se této problematice 
věnuje… (Stupka) 

 Zcela konkrétní představu o distinkci zodpovědnosti v otázce prevence HIV/AIDS podal 

Jedlička: 

To je zcela jasný, kdo má nýst zodpovědnost, že jo. Na to jsou prostě 
mezinárodní dohody. Česká republika podespala deklaraci závazků v roce 
2001 a prostě tu zodpovědnost nese stát. A má povinnost vlastně zajistit i 
plnění toho světovýho cíle, že jo. Ten svět se nemůže nikam dostat, pokavaď ty 
jednotlivý státy nebudou společně pracovat na nějakým díle, a prostě celou tu 
situaci společně nějakým způsobem někam posouvat, že jo. (Jedlička) 

4.8 Kritika a komparace 

Všichni respondenti z obou analyzovaných preventivních programů znají, samozřejmě, i 

jiné preventivní programy pro mládež s tímto zaměřením. Navzájem tak tyto preventivní 

programy porovnávají a vůči nim se vymezují. Stejně tak respondenti hodnotí a kritizují i jiné 

zdroje, ze kterých se k mladým lidem dostávají informace o HIV/AIDS, pohlavně přenosných 

nemocech a sexualitě. 

Dle respondentů může nastat problém předávaného sdělení například u médií v tom, že 

podané informace mohou být zkrácené, nemusí zde zaznít vše důležité a čtenáři či posluchači 
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si z tohoto sdělení nemusí vzít vše důležité či některé jevy mohou špatně pochopit. Velkým 

problémem zde je také to, že zde chybí zpětná vazba mezi informátory a informovanými. 

Preventivní programy tento nedostatek převážně eliminují, neboť dávají prostor pro všechny 

dotazy účastníků a v rámci svých možností se těmto dotazům přizpůsobují. 

Řada preventivních programů pro mládež se dělá formou přednášky, kde se mládež nijak 

interaktivně nezapojuje a dle názoru Stupky má taková přednáška smysl pouze pro ty 

účastníky, kteří o to skutečně stojí. Příkladem mohou být dle Stupky gymnazisté, kteří si 

z přednášky vezmou mnohem více než třeba učni „…kteří se snaží nějak jako ulít a nějak to 

jako prostě překonat, odsedět si to tam.“ (Stupka) 

Další úskalí preventivních programů vedených formou přednášky vidí Stupka také v tom, 

že se zde pracuje s mnoha účastníky najednou a lektor tak nemá možnost se každému 

individuálně věnovat. Je zde také prostor pro ty jedince, kteří nemají žádný zájem o danou 

problematiku – není příliš těžké ve skupině několika desítek lidí nedávat pozor. 

Takhle ty přednášky, přeci jenom, jako když si do sálu pozvete 40, 50 dětí, tak 
už to není ono. Někdo si dělá poznámky, někdo ne, někdo poslouchá více, 
někdo méně. A pak tam samozřejmě může vzniknout ten mýtus. (Stupka) 

Program „Hrou proti AIDS“ je také doporučován jako jediný konkrétní preventivní 

program pro mládež Národním programem boje proti AIDS. Rozehnalová tento program 

hodnotí značně kriticky. Největším úskalím je zde dle Rozehnalové právě osoba lektora, která 

má v tomto preventivním programu v podstatě volnou ruku nad tím, jakým způsobem a jaké 

informace účastníkům předá.  

Některý věci dobrý, některý věci si myslím, že tam mohou být při špatné 
interpretaci a nezkušeném lektorovi postaveny naprosto mimo rámec nějakých 
hodnot. (…) Strategií Národního programu boje proti AIDS je ABC (…) 
bohužel o tom A a B se zmíní okrajově a všecko je to potom o tom C, což si 
myslím, že je prostě zavádějící, že to není správný a dokonce i v tom novém 
projektu, které představuje MŠMT (…) opět to A a B je v podstatě jenom 
zmíněno a je to i více teda o té antikoncepci a já si myslím, že když děláme 
prevenci rizikového sexuálního chování u dospívajících, tak že je na místě to 
abecední pořadí. (Rozehnalová) 

Problém vidí Rozehnalová i ve zpracování programu „Hrou proti AIDS“. Díky tomu, že 

je tento program pojatý velice volně a dává možnost se nejen něco dozvědět a naučit, ale také 

se pobavit, tak si zde účastníci nemusí uvědomovat závažnost všech probíraných témat a 
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mohou mít tento preventivní program pouze jako zpestření školní výuky. Nebo také jako 

inspiraci pro to, některé z uváděných činností vyzkoušet.     

Ten program poskytuje dost prostoru prostě proto, aby to ujelo někam, kde je 
to pak pro ty děcka naopak nežádoucí, jo. Kde to není o prevenci, ale o tom, že 
oni si budou zkoušet největší nesmysly, že tu hrajou pantomimu a ukazujou já 
nevím co všecko. Si myslím, že to může naopak povzbuzovat prostě nežádoucí 
nějaký chování. (Rozehnalová) 

 Rozehnalová dále kritizuje různé příklady výuky sexuální výchovy, které považuje za 

potenciálně ohrožující a zavádějící, kdy dle Rozehnalové není vhodné, aby se razila forma 

naprosté otevřenosti. Jako příklad uvádí, když mají děti při výuce sexuální výchovy 

vyjmenovávat všechny názvy pro pohlavní orgány, včetně vulgarismů jen proto, aby se 

dopracovali ke správným termínům – penis a vagína. Dle Rozehnalové tato metoda slouží 

pouze k tomu, že si děti obohatí svůj slovník o řadu nových vulgarismů.  

Kritika Rozehnalové je na tomto místě zcela pochopitelná, protože skutečně může vést 

k tomu, že si zde děti pouze obohatí svůj slovník vulgarismů či dostanou inspiraci pro to, si 

mnohé věci vyzkoušet. Na druhou stranu, tato metoda výuky pomáhá právě v jednom 

z nejzásadnějších aspektů prevence, a to je korekce omylů. Tím, že se například vyjmenují 

všechny názvy pro pohlavní orgány a nakonec se vyřkne i onen správný termín, tak mají děti 

možnost si ujasnit, co které slovo doopravdy znamená a nevnášet dále společenské mýty do 

sexuálního života.  

4.9 Ideální prevence 

Ke konceptu ideální prevence a sexuální výchovy se v podstatě vyjádřili všichni 

respondenti a jejich myšlenky se ve výsledku velmi shodují, i když samotné programy, které 

reprezentují, zastávají odlišné postoje k prevenci HIV/AIDS. Přijde mi důležité zde tyto jejich 

myšlenky a představy o ideální prevenci uvést, protože mohou sloužit k porovnání s tím, 

jakou prevenci oni sami momentálně dělají a zda se tak blíží uvedenému ideálu. Také tato 

kapitola může sloužit jako východisko či inspirace pro to, jak by měla ideální prevence 

vypadat. 

Podle Stupky, by bylo ideální začínat se sexuální výchovou možná již velice brzy, v první 

třídě základní školy. Samozřejmě by se obsah předávaného sdělení měl lišit a přizpůsobovat 

podle věku účastníků. Mělo by se začít hygienou a anatomií těla, aby děti viděly rozdíly mezi 
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mužem a ženou, a to již u malých dětí. Postupně by se měly přidávat různé další informace, 

aby si díky tomuto postupu na tématiku sexuality a problematiku s tím spojenou děti zvykly.  

Začít by se mělo jasně a pochopitelně, neurážlivě. Měl by se na tom podílet 
lékař, pedagog, psycholog a samozřejmě rodič. (…)Myslím si, že ty děti si na to 
tak jako zvyknou, že potom jim to nebude cizí. A vlastně je to tím, že už se s tím 
někde setkaly a že už o tom něco ví. Ano, vlastně my se musíme chovat takto a 
musíme dodržovat toto a toto je správné. (Stupka) 

Také by mělo být samozřejmé seznámit rodiče s tím, že se ve škole toto téma probírá a 

dítě tedy domů může přijít s rozličnými otázkami o sexualitě a pohlavně přenosných 

nemocech atp. Reakcí rodičů by pak nemělo být jakési zakrývání, „mlžení“ skutečnosti, ale 

rodič by měl s citem po pravdě odpovědět. Všichni jedinci a instituce, které jsou zodpovědné 

za výchovu dětí a mládeže by tak měly spolupracovat.  

Co když jako v té rodině nevidí tu zpětnou vazbu, tak si myslí, že to je něco 
špatnýho (…) tam by to mělo prostě být všechno propojený.  (Stupka)  

Spolupráce a propojenost všech institucí (rodina, škola) zodpovědných za nedospělé 

jedince je tak velmi podstatná, protože také pro to, aby si člověk něco doopravdy zapamatoval 

a „zažil“, je třeba si to stále opakovat. Pokud se tedy děti potřebné informace nedozví ani 

z rodiny, ani ze školy a jediné, co jim informace jednou předá, je preventivní program, je dle 

respondentů malá pravděpodobnost, že si tyto informace opravdu zapamatují.  

Ideální prevence by tak měla dle všech respondentů zahrnovat pět základních částí: 1) 

předání základních informací v rodině; 2) tyto informace by měla rozšiřovat a doplňovat 

škola; 3) měl by být využit preventivní program vedený odborníky; 4) na konci každého 

preventivního programu by měl účastník obdržet informační materiál o tom, kde jsou základní 

předané informace shrnuty a kde si dále dohledat další informace o dané problematice a na 

koho se případně obracet; 5) a nakonec by měly probíhat celonárodní kampaně pomocí 

plakátů v MHD, billboardů a shotů v televizi. Jako příklad uvádí Stupka kampaň Ministerstva 

dopravy pod názvem „Nemyslíš? Zaplatíš!“ kdy se po odvysílání podle statistik snížil počet 

dopravních nehod. „Je potřeba udělat něco tak, aby to oslovilo všechny.“(Stupka). Podobně 

realisticky byly zaměřené i preventivní kampaně HIV/AIDS v Austrálii a Holandsku a byly 

velice úspěšné. Prakticky se v těchto zemích podařilo nákazu HIV velice snížit. Opačným 

případem mohou být nepříliš efektivní preventivní kampaně v USA, které se zaměřují pouze 
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na strohé metaforické sdělení „Buďte opatrní!“ a neuvádějí žádné konkrétní informace o 

zabránění rizika v přenosu HIV/AIDS (Warner 1999). 

Názor respondentů z programu „Hrou proti AIDS“ ohledně ideálního preventivního 

programu je takový, že by takový program měl zmiňovat všechna možná rizika nákazy HIV – 

všechny cesty a způsoby přenosu HIV. Také by měl „rovnoměrně“ zmiňovat všechny aspekty 

strategie ABC, aby si děti měly možnost samy zvolit, jakou z těchto tří strategií se budou řídit.  

Je důležitý, aby především ty děti slyšely obojí, ať si vyberou ony. Dát jim tu 
možnost toho výběru, což my jim v podstatě taky dáváme, jo. My jim to ABC 
řekneme, my víme, že to A jako nefunguje, nebo většinou nefunguje, že jo. Ale 
my od toho A začneme, abstinence, když ne abstinence, být si vzájemně věrni. 
Když nedokážeme byt vzájemně věrni, nebo nedokážou, prostě nemají věk, aby 
takto žili a tak dále, no tak tady jsou ty kondomy, že jo. (Jedlička) 

Na druhou stranu, Fictum si myslí, že by bylo ideální, pokud by existovaly propracované 

a specializované preventivní programy zaměřené na jednotlivé body strategie ABC. Fictum si 

však myslí, že ideální by bylo, kdyby nebylo zapotřebí žádných preventivních programů a děti 

by se všechny potřebné informace dozvěděly v rodině. 

 Ideální bude, podle mě, když budou existovat programy, který budou zaměřěný 
na A a budou to dělat dobře, programy zamřený na B a budou to dělat dobře a 
programy zaměřený na C a budou to dělat dobře. Když bude podpora tamtěch 
všech druhů programů a když se děti dostanou ke všem těm třem typům 
programů, nebo ideálně, jak už jsem říkal, když ve svojí vlastní rodině 
dostanou od svých rodičů všechno tady k tomu. Ony totiž ty děti, když by byly 
dostatečně chytrý, tak by ani nedaly na nikoho jinýho, než ty svý vlastní 
rodiče… (Fictum) 

Důležité tedy podle Fictuma je to, aby se k dětem dostaly všechny informace ohledně 

strategie ABC, což se ve skutečnosti shoduje s názory respondentů zastupujících program 

„Hrou proti AIDS“. Je také třeba, jak již bylo výše řečeno, počítat s tím, že v publiku mohou 

být osoby, které již sexuálně žijí, nebo které vyznávají jiný životní styl než je zdrženlivost 

trvající do manželství.    

Tady v tom oboru je to samozřejmě všechno provázaný, že jo. Když budu dětem 
říkat, podívejte se, abstinence je jediná 100% ochrana a neřeknu jim, že prostě 
kondom je velice dobrá ochrana, že když už, tak teda s kondomem. Tak když 
jim to neřeknu, když jim to zamlčím, tak jsem prostě vážně proviněn, protože ty 
děti už potom prostě neuslyší takovej Céčkovej program a jsou určitě mezi 
nima ti, kteří už třeba sexuálně žijí, nebo za krátko budou. Byla by to chyba. 
(Fictum) 
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Mělo by se tedy dle všech respondentů postupovat od Abstinence k tomu Být věrni a pro 

ty, kteří toho nejsou schopni, tak ti by měli vždy důsledně a správně používat kondom. Měli 

by si být ale vědomi, že jediný bezpečný sex je žádný sex. „…myslím si, že tam bychom měli 

být fér, aby se děcka měly možnost rozhodnout skutečně na základě dostupných informací.“ 

(Rozhenalová) 

4.10 Současná situace 

Tato kapitola se zabývá tím, jak to vypadá s prevencí zaměřenou na HIV/AIDS v České 

republice, zda se situace nějakým způsobem změnila, či dále vyvíjí a co tento vývoj ovlivňuje. 

V dnešní době je situace ohledně HIV/AIDS jiná než dříve. Stejně tak je tomu i se 

sexualitou a sexuální výchovou. Doba je dnes mnohem otevřenější než bývala dříve, mládež 

má dnes více možností kde se se sexualitou setkat, například v reklamách, v médiích.  

Lidí nakažených HIV však stále přibývá, ale hlavní vlna strachu z této nemoci již zjevně 

opadla. To nám dokazuje i fakt, že se dle respondentů v současnosti ministerstvo 

zdravotnictví k této problematice staví jinak než dříve, neuvolňuje dostatek finančních 

prostředků na vedení preventivních programů a řada z nich se tak musela i zrušit. Zrušit se 

musela i řada testovacích míst, z původních 64 jich zbylo jen několik. „Ty peníze jdou dolů 

takovým způsobem a prostě celá ta struktura těch zdravotních ústavů byla zničena.“(Jedlička) 

Co se také týká celorepublikových kampaní, tak v posledních letech neproběhla žádná. 

Jak Stupka říká, veřejné působení tady chybí: „Kdy jste naposledy viděla nějaký billboard 

nebo plakát o tom, který by Vám říkal POZOR – HIV/AIDS?“.  Výjimkou je Světový den boje 

proti AIDS 1. prosince, ale ani tato akce není ve skutečnosti celorepubliková, soustřeďuje se 

na centrum Prahy, kde se rozdávají kondomy, letáčky a nabízí se testování na HIV/AIDS 

zdarma. Kolem 1. prosince se v médiích objeví pár článků na toto téma, ale po zbytek roku se 

nikdo tomuto tématu veřejně nevěnuje.  

Myslím si, že toto tady úplně chybí, ty kampaně. A že by se na tom měli 
samozřejmě podílet soukromé organizace, ale i stát. (…) Toto tady chybí, tato 
propagace veřejnoprávní, nebo veřejná, billboardy, kampaně, shoty v televizi, 
v rádiích, v dopravě (…) to tu chybí úplně. (Stupka) 

V podstatě jsou všechny preventivní programy a kampaně závislé na financích, které 

získají. Dle údajů, které Jedlička obdržel, dala Česká republika v roce 2009 na problematiku 
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AIDS 1,3 miliardy korun. Z toho pouze 8 milionů bylo na prevenci, zbytek byl určen na 

výzkum a na léčbu. Tento momentální stav v České republice není dle Jedličky dále únosný a 

je potřeba ho nějakým způsobem řešit.  

Ale není nadále možný, i v tý politice zdravotní, nebo vůbec v politice obecně, 
jít tím, že se nebude dělat vůbec žádná prevence a jenom se bude proplácet 
léčba.  To je úplně scestný, jo. Protože si spočtěte ty procenta, 8 milionů versus 
1,3 miliardy. To je zoufalý. A je to, řekl bych, i eticky a morálně nesnesitelný 
(…) je prostě potřeba, že jo, s těmahle věcma doopravdy zacházet tak, aby se 
tomu předcházelo, a ne aby se jenom honily vždycky jenom ty následky, který 
prostě stejně nemůžete vyřešit. (Jedlička) 

To, jak bude situace s HIV/AIDS na celém světě vypadat, záleží dle některých 

respondentů na každém z nás a na tom, jak my sami se k této problematice postavíme. 

Záleží to na každým. To nezmění žádnej preventivní program, to nezmění snad 
ani žádná vláda. I ta vláda tomu může napomoct. Ty preventivní programy 
tomu můžou velice napomoct, proto je děláme. Když se bude jenom šířit 
religiozita, když lidi nebudou tolik zažraný do svých ateistických přístupů, i to 
může napomoct. Všechno může napomoct, ale vždycky to záleží jenom na těch 
lidech samotných, naprosto individuálně a na každým z nich. Na mně, na 
všech. (Fictum) 

5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce byla snaha zjistit, jaké poselství je mladým lidem předáváno 

v souvislosti s problematikou HIV/AIDS, pohlavně přenosných nemocí a sexuality. Za 

účelem zjistit odpověď na výzkumné otázky jsem použila kvalitativní strategii výzkumu. 

Provedla jsem polostrukturované rozhovory se čtyřmi zástupci dvou preventivních programů 

pro mládež s primárním zaměřením na problematiku HIV/AIDS. Tuto techniku sběru dat jsem 

podpořila technikami doplňujícími – pozorováním a kvalitativní obsahovou analýzou 

preventivních materiálů a metodik k těmto programům – abych se přesvědčila o pravdivosti 

výroků respondentů, nebo abych tyto výroky a zjištění z nich vzniklá doplnila. Abych 

vytvořila analýzu dat z těchto rozhovorů, použila jsem systém kódování, který mi umožnil 

vytvořit 10 tematických kategorií, které jsem následně analyzovala.  

Zjistila jsem, že oba zkoumané preventivní programy – „Hrou proti AIDS“ i „Free 

Teens“ se v mnoha aspektech od sebe liší. V programu „Hrou proti AIDS“ jde o to, že se 

lektoři snaží předat účastníkům co největší množství informací o cestách přenosu HIV, o 

metodách ochrany před nákazou HIV a pohlavně přenosnými nemocemi. Největší důraz je 
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zde kladen na „dovednosti v ochraně“, aby účastníci byli schopni ochránit se v případě, že 

dojde k nějaké potenciálně rizikové situaci. Jako nejlepší ochranná možnost je zde 

prezentováno důsledné a správné používání kondomu. Program „Free Teens“ se naopak 

nesnaží předat účastníkům co nejvíce informací o možnostech ochrany, ale snaží se je ovlivnit 

tak, aby se díky strachu z následků svého chování do žádné potenciálně rizikové situace 

nedostali. Program „Hrou proti AIDS“ je velice jasný a prakticky zaměřený tak, aby účastníci 

věděli, jak se v jaké situaci zachovat, program „Free Teens“ se naopak snaží apelovat na 

hodnotový systém a životní postoje účastníků a ovlivnit tak jejich chování.  

Hlavní výzkumnou otázkou této práce bylo, jak preventivní programy pro mládež formují 

své stanovisko k tématům HIV/AIDS a zda v rámci předávání informací o HIV/AIDS formují 

i stanovisko vůči sexuální morálce. V programu „Hrou proti AIDS“ je toto stanovisko 

k tématům HIV/AIDS i sexuální morálce značně nezaujaté, jde zde skutečně pouze o to předat 

účastníkům informace o tom, jakými způsoby se lze HIV nakazit a dát účastníkům poměrně 

jednoduchý návod jak se této nákaze vyhnout. V tomto programu nezáleží na tom, jakou 

sexuální morálku který z účastníků má, ale na tom, aby se v jakékoli situaci uměl ochránit. 

V programu „Free Teens“ je toto stanovisko naopak velice zaujaté a to obzvláště k sexuální 

morálce. V tomto programu je účastníkům ukázána jediná správná norma chování, kterou 

lektoři formulují tak, že jako jediná možnost vede k životu v hodnotném 

partnerství/manželství, které je založené na předmanželské abstinenci a věrnosti. Tento 

program se snaží sexuální morálku účastníků ovlivnit a změnit ji podle svých představ. 

Sexuální morálka mladých lidí by podle tohoto programu měla být založena na sexuální 

zdrženlivosti – abstinenci a partnerské věrnosti.  

Hlavním úmyslem programu „Hrou proti AIDS“ je korekce omylů. Lektorům jde o to, 

aby během tohoto programu objasnili všechny domněnky, mýty a přetrvávající nesprávné 

představy o této problematice a uvedli je na správnou míru. Právě v tomto postupu vidí 

samotní představitelé tohoto programu zásadní význam. V programu „Free Teens“ nejde o 

žádnou korekci omylů, ale jeho hlavním záměrem je to, aby si lidé uvědomili, „že mají 

nějakou hodnotu, že sex má hodnotu a láska má hodnotu“.  

Jednou z dalších výzkumných otázek bylo, zda se tyto programy snaží vzbuzovat u 

mladých lidí strach z HIV/AIDS. Tuto otázku jsem si kladla proto, že jsem dle sekundární 

literatury (MŠMT 2007, Warner 1999) zjistila, že tato politika vyvolávání strachu 
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z HIV/AIDS je ve výsledku kontraproduktivní, protože vede k tomu, že lidé mají jen strach 

z následků této infekce, ale neumí se před ní účinně chránit. Tento postoj také odlišuje 

nakažené HIV od ostatní populace a může tak docházet k diskriminaci těchto lidí. U „Hrou 

proti AIDS“ nejde o to vyvolávat v lidech strach z HIV/AIDS, jde spíše o to, aby se tohoto 

strachu zbavili. Ale použití některých metod tomu nenapomáhá – například přítomnost HIV 

pozitivního může strach v účastnících spíše vzbuzovat, nežli ho eliminovat. V programu „Free 

Teens“ je metoda vyvolávání strachu používána záměrně a velice často. Změny v chování se 

snaží dosáhnout právě vzbuzováním strachu z HIV/AIDS a smrti, která je zde vždy 

s HIV/AIDS spojována.  

Jedna věc, kterou mají tyto programy společnou, je, že se oba programy potýkají 

s nedostatkem času a díky tomu nemají možnost se všem tématům dostatečně věnovat. Musí 

proto každý z těchto programů volit, kterému z témat dají před ostatními přednost. 

Oba tyto programy mají své dobré i špatné stránky. Pozitivem programu „Hrou proti 

AIDS“ je dle mne to, že se i ve velmi omezeném čase pokouší zajímavou a zábavnou formou 

předat praktické informace bez morálních apelů a manipulování. Účastníci tak mají pocit, že 

se mohou svobodně a bez pocitu studu či provinění rozhodovat o svém chování. Negativní 

stránkou tohoto programu potom může být způsob, jakým je program veden, neboť účastníci 

mohou celý průběh programu považovat pouze za hru a nemusí si tak uvědomovat závažnost 

celého sdělení. U programu „Free Teens“ vidím pozitivum v tom, že se snaží vsazovat téma 

HIV/AIDS, stejně jako další témata, do souvislosti vztahů a citů, neboť dospívání je obdobím 

velice citlivým a mladí lidé vše v tomto období prožívají velice intenzivně. Negativem je zde 

ale právě to, že program „Free Teens“ je postaven na vzbuzování strachu a daném 

hodnotovém systému. Může tak v účastnících vzbuzovat i pocity zklamání ze sebe samého, 

protože tyto hodnoty nezastává, nebo zastávat již nemůže.  

Ideální preventivní program pro mládež by byl dle mne takový, který by měl dostatek 

času probrat všechna témata, či by probíhal dlouhodobě, aby účastníci měli možnost si 

všechny podstatné informace opravdu zafixovat. Dále by tento program měl obsahovat 

pozitivní aspekty obou zkoumaných programů. Zástupci obou preventivních programů jsou si 

dle svých výpovědí v rozhovorech vědomi toho, že by se na programech mělo dále pracovat a 

některé věci vylepšit.  
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Vzhledem k současné situaci, kdy si každý může preventivní program postavit na vlastní 

představě o tom, co je pro mladé lidí v otázce prevence HIV/AIDS nejlepší, je zapotřebí dále 

se preventivním programům výzkumně věnovat, aby se zjistila skutečná účinnost těchto 

preventivních programů, jelikož prevence je považována za jediný účinný způsob jak šíření 

HIV/AIDS zamezit. 
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7 Přílohy 

7.1 Příloha č. 1 – Graf vývoje HIV/AIDS v České republice 

 

Zdroj: http://www.szu.cz/tema/prevence/rocni-zpravy-o-vyskytu-a-sireni-hiv-aids-v-cr - 

naposledy navštíveno 11. 7. 2010 
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7.3 Příloha č. 3 – Graf rozdělení HIV pozitivních případů podle cesty 

přenosu 

Zdroj: http://www.aids-hiv.cz/udajevesvete.html - naposledy navštíveno 11. 7. 2010  

 


	titulka bc prace
	BC final
	Úvod
	Teoretické zakotvení
	Co je to HIV/AIDS?
	Virus HIV
	Nejasný původ viru HIV
	Představy o způsobech přenosu HIV
	Průběh onemocnění
	Možnosti léčby
	Výskyt HIV/AIDS ve světě a v ČR

	Diskurs o HIV/AIDS
	Společnost a sexualita

	Proč stále dochází k šíření HIV?
	Prevencí proti pandemii
	Preventivní akce a kampaně
	Globální program boje proti AIDS
	Světový den proti AIDS

	Sexuální výchova a prevence v České republice
	Národní program boje s AIDS
	Nevládní organizace
	Odpovědnost státu
	Sexuální výchova a preventivní programy

	Definice a důležitost prevence
	Cíle a obsah sexuální výchovy vzhledem k AIDS


	Empirická část
	Cíle výzkumu
	Vymezení metodologie
	Teoretická hlediska kvalitativní strategie
	Použité techniky sběru dat
	Rozhovory
	Dokumenty
	Pozorování


	Vlastní výzkum
	Výzkumný vzorek
	Průběh výzkumu a sběr dat

	Metody vyhodnocování a interpretace získaných dat
	Kódování a kategorizace


	Analýza získaných dat
	Charakteristika preventivních programů
	Profil a témata programů
	Používané metody a techniky
	Cíle programu

	Publikum
	Kdy je vhodné začít s prevencí?
	Přístupy k publiku
	Představa o mysli publika

	Koncept vztahu lektor - publikum
	Zapojení HIV pozitivních osob do programů primární prevence
	Fenomén ohrožených skupin
	„Jak je to dnes ještě možné?“40F
	Distinkce zodpovědnosti
	Kritika a komparace
	Ideální prevence
	Současná situace

	Závěr
	Literatura
	Přílohy
	Příloha č. 1 – Graf vývoje HIV/AIDS v České republice
	Příloha č. 2 – seznam analyzovaných materiálů
	Příloha č. 3 – Graf rozdělení HIV pozitivních případů podle cesty přenosu



