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3. Úvod 

Problematika infekce HIV a onemocnění AIDS je v dnešní době velmi aktuální téma, 

které má své místo i v učivu Výchovy ke zdraví na základní škole a víceletém 

gymnáziu. V současné době probíhají diskuze na odborné i veřejné úrovni, zda je vůbec 

vhodné toto téma ve škole vyučovat. Proto jsem se rozhodla zjistit, jakým způsobem je 

téma zpracováno učiteli a předkládáno žákům, ve  kterém roce studia je téma zařazeno a 

konečně jaké informace a názory o samotné problematice žáci mají. Cílem diplomové 

práce je naznačeným způsobem zmapovat současnou situaci ve vybraném regionu. 

V teoretické části jsou uvedena veškerá důležitá fakta o infekci HIV a onemocnění 

AIDS. V praktické části diplomové práci bylo provedeno vlastní výzkumné šetření. 

Výzkumné šetření probíhalo na třech základních školách a jednom víceletém gymnáziu 

ve zvoleném regionu. V rámci výzkumného šetření bylo použito různých hodnotících 

nástrojů, jako je dotazníkové šetření v 8. třídách základní školy a v tercii víceletého 

gymnázia, dále strukturovaný rozhovor s vyučujícími a školními metodiky prevence a 

vyhodnocení školního vzdělávacího programu jednotlivých škol. Jako výstup práce jsou 

vypracována doporučení pro jednotlivé školy, jejichž realizace povede ke zkvalitnění 

výuky zabývající se problematikou HIV/AIDS na školách účastnících se výzkumného 

šetření.   
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4.  Úvod do problematiky HIV/AIDS 

4.  1 Historická fakta o onemocnění 

První zpráva o infekci HIV se objevila v roce 1981 v USA. Newyorský dermatolog 

Friedman - Kien si u dvou mladých, doposud zdravých mužů, všiml neobvyklého 

kožního nádoru
1
 (Beneš, 2009).  

V témže roce americký lékař Gottlieb diagnostikoval v Los Angeles u pěti mladých 

mužů pneumocystovou pneumonii
2
, což je jedna z pokročilých známek onemocnění 

AIDS (Beneš, 2009). 

Velmi záhy po tomto objevu si lékaři začali všímat zvláštních infekcí (oportunních 

infekcí
3
), nevysvětlitelných nádorových onemocnění a postupného zvětšování 

lymfatických uzlin u mladých homosexuálně orientovaných mužů. U všech těchto 

případů byl diagnostikován výrazný pokles T-lymfocytů
4
 (Beneš, 2009). Na základě 

těchto indicií bylo prokázáno, že se jedná o infekční onemocnění, které bylo nazváno 

AIDS
5
. Toto onemocnění bylo dáváno do souvislosti se zvláštním typem chování 

homosexuálů, a proto si většina odborníků té doby myslela, že postihuje pouze 

homosexuály.  

Později se ale stejné symptomy začaly objevovat i u heterosexuálních partnerů, u 

pacientů, kteří často dostávali transfúze krve (hlavně hemofilici) a také u dětí. Z těchto 

informací odborníci vyvodili, že se infekce přenáší krví a pohlavním stykem. 

V letech 1983-84 podaly tři výzkumné týmy zprávu o tom, že onemocnění AIDS je 

způsobeno virem (Beneš, 2009). V roce 1986 byl tento vir nazván HIV
6
. V témže roce 

byl objeven podobný virus HIV-2, u kterého jsou cesty přenosu stejné jako u HIV-1, 

                                                 
1
 Kaposiho sarkom – zhoubný nádor z cévních buněk charakteristický pro osoby s imunitní 

nedostatečností  

2
 Pneumocystová pneumonie – zánětlivé onemocnění plic vyvolané prvokem 

3
 Opurtunní infekce – infekce, které pro zdravého jedince nepředstavují nebezpečí, ale pro 

imunokompromitovaného jedince mohou být smrtící 

4
 T – lymfocyty – typ bílých krvinek, které se podílejí na regulaci imunitních procesů 

5
 AIDS - acquired immunodeficiency syndrom tj. syndrom získané imunitní nedostatečnosti 

6
HIV-  human imunodeficiency virus – virus lidské imunitní nedostatečnosti způsobující AIDS 
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častější u tohoto viru je však heterosexuální cesta přenosu a průběh onemocnění je 

pomalejší (Beneš, 2009). 

Podle nejnovějších studií se má za to, že virus HIV pochází z Afriky, z Kamerunu, a byl 

přenesen z opic na člověka. Vědci se domnívají, že k tomuto přenosu došlo už v prvním 

desetiletí 20. století, a to nejspíše v důsledku konzumace opic domorodci. (Původ HIV, 

2012) 

4.  2 HIV/AIDS  v České republice 

V Československu byly první případy HIV infekce zjištěny v roce 1985 (Procházka, 

2011). Ve stejném roce vznikla Národní referenční laboratoř při SZÚ
7
, která se začala 

zabývat sledováním infekce HIV (Procházka, 2011). Díky tomu máme k dispozici 

poměrně přesné statistické údaje. V průběhu roku 1986 byl zaznamenán nárůst počtu 

onemocnění, a to především u homosexuálně orientovaných mužů (Procházka, 2011). 

Dále byla prokázána HIV pozitivita u dětí - hemofiliků
8
, a to v důsledku častých 

krevních převodů.  

Ke konci roku 2011 evidovala Národní referenční laboratoř celkem 1675 nakažených, 

z toho 341 onemocnělo formou AIDS, z těchto 341 nemocných pak na AIDS zemřelo 

178 pacientů. Česká republika patří mezi země s nízkým výskytem HIV-pozitivních 

pacientů. Přesto ale každoročně dochází k postupnému růstu počtu nově infikovaných 

pacientů a postupně se zvyšuje počet pacientů trpících formou AIDS. Za rok 2011 

zemřelo na AIDS v ČR celkem 178 lidí, bylo podchyceno celkem 153 nových případů 

infekce. Z těchto případů bylo 139 mužů a 14 žen. Nejčastěji se HIV infekce přenáší 

pohlavním stykem, a to v 86, 9 %. Z hlediska regionů je nejčastější výskyt HIV v Praze, 

ve Středočeském, v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Ke konci roku 2011 se 

antiretrovirovou terapií léčilo 930 pacientů. V současné době eviduje Národní 

referenční laboratoř pokles vyšetření provedených na vlastní žádost (Státní zdravotní 

ústav, 2012).  

  

                                                 
7
 SZÚ – Státní zdravotní ústav 

8
 Hemofilie- dědičná choroba projevující se zvýšenou krvácivostí 
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4.  3 Infekce HIV 

Virus HIV patří do skupiny retrovirů
9
 a dělí se na dva základní typy HIV-1  a HIV-2 

(Procházka, 2011). Tyto dva typy jsou si velmi podobné, ale každý je pravděpodobně 

odvozen od jiného viru. HIV-1 je odvozen od viru, který postihuje šimpanze, zatímco 

virus HIV-2 je pravděpodobně odvozen od viru, který se nachází u zelených opiček 

mangabejových. [Původ HIV, 2012]. Oba typy jsou patogenní výhradně pro člověka a 

mají obdobné vlastnosti [Původ HIV, 2012]. 

Virus je velmi citlivý na vnější prostředí (Procházka, 2011). Spolehlivě ho ničí teploty 

nad 60 
o
C, běžné dezinfekční prostředky a zaschnutí (Procházka, 2011). Naopak odolný 

je proti ionizačnímu záření a nízkým teplotám. Při proniknutí viru HIV do těla člověka 

napadá hlavně T-lymfocyty. Po proniknutí do T-lymfocytů dochází k napadení DNA
10

 

buňky a k zabudování viru do DNA. Takto napadená buňka pak napadá všechny ostatní 

a virus se šíří po těle.  

HIV infekce je dlouhodobé onemocnění, které probíhá ve třech fázích. Tyto fáze se 

nazývají A, B, C. (Beneš, 2009) 

Stádium A začíná rozvinutím akutního retrovirového syndromu (Beneš, 2009). Akutní 

retrovirový syndrom vzniká obvykle 2 - 4 týdny po nakažení HIV virem. Nejčastěji se 

projevuje zvýšenými teplotami a záněty v oblasti horních dýchacích cest, někdy probíhá 

podobně jako běžné chřipkové onemocnění s bolestmi kloubů a svalů. V dutině ústní se 

pak mohou tvořit různé defekty či záněty. Ve vzácných případech pak může docházet 

k projevům gastrointestinálním (průjem, pocity na zvracení, zvracení). Tyto projevy 

většinou do tří týdnů vymizí. Někdy ovšem může toto období probíhat asymptomaticky. 

Toto stádium se nazývá stádium A - asymptomatické a může trvat řadu let (Beneš, 

2009). Infikovaná osoba je zcela bez obtíží. Jediné, co můžeme pozorovat, je 

reverzibilní
11

 zvětšení lymfatických
12

 uzlin (Beneš, 2009). Stádium A končí 

generalizovaným zduřením lymfatických uzlin, které je nevratné. 

                                                 
9
 Retroviry – skupina virů, které se váží na RNA 

10
 DNA- deoxyribonukleová kyselina, nositel genetických informací v těle 

11
 Reverzibilní - vratné  

12
 Lymfatické uzliny – orgány podílející se na iniciaci a průběhu imunitních reakcí 
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Stádium B je charakterizováno výskytem nespecifických celkových příznaků trvajících 

déle než jeden měsíc (Beneš, 2009). K těmto příznakům řadíme horečku (většinou nad 

38 
o
C), noční pocení, nechutenství, únavu, nevysvětlitelný průjem, úbytek hmotnosti, 

bolesti dolních končetin. U části pacientů dochází ke vzniku zánětlivých onemocnění 

kůže, dutiny ústní, pohlavních orgánů, onemocnění krevního systému, zánětlivých 

onemocnění dýchacích cest. Všechna tato onemocnění se nazývají tzv. malé oportunní 

infekce. Oportunní infekce vznikají při styku s patogeny
13

 (bakterie, viry, paraziti, 

plísně a další), které by za běžné situace onemocnění nevyvolaly nebo by onemocnění 

vyvolaly, ale pro pacienta by tato onemocnění neměla tak fatální následky jako pro 

osoby napadené HIV infekcí. 

Stádium C se nazývá pozdní symptomatické stádium AIDS. V tomto stádiu dochází 

k celkovému selhání imunitního systému. Toto stádium se projevuje vznikem tzv. 

velkých oportunních infekcí, které mají pro pacienta fatální následky. Mezi tato 

onemocnění odborníci řadí různá onemocnění infekčního či neinfekčního původu, např. 

nádorová onemocnění, pneumocystová pneumonie, záněty mozku - encefalitidy, 

maligní lymfomy
14

, Kaposiho sarkom, tuberkulóza
15

 a další onemocnění. Tato fáze 

končí smrtí pacienta. 

4.  4 Přenos infekce HIV 

Infekce HIV je výhradně lidským patogenem. Přenáší se cestou sexuální, parenterální a 

vertikální (z matky na plod). Virus je přítomen v krvi, spermatu, vaginálním sekretu a 

mateřském mléce (Beneš, 2009).  

V nepatrném množství lze virus nalézt i v dalších tělních tekutinách, jako jsou sliny, 

slzy, mozkomíšní mok, pleurální
16

 a peritoneální výpotek
17

 a další. Tyto tekutiny se ale 

v šíření nákazy příliš neuplatňují (Beneš, 2009). Hlavní cestou přenosu HIV je cesta 

sexuální. Vstupní bránou infekce je sliznice pohlavního ústrojí či konečníku (Beneš, 

2009). Rizikovým faktorem jsou jakákoliv poranění, která vzniknou během pohlavního 

                                                 
13

 Patogeny - původci onemocnění 

14
 Maligní lymfom – primární zhoubný nádor pocházející z lymfatické tkáně 

15
 Tuberkulóza – specifický typ zánět 

16
 Pleurální výpotek – přítomnost tekutiny v dutině hrudní 

17
 Peritoneální výpotek – přítomnost tekutiny v dutině břišní 
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styku (Beneš, 2009). Je zajímavé, že riziko přenosu je při pohlavním styku vyšší 

z nakaženého muže na ženu než z nakažené ženy na muže. Nejvíce rizikový je anální 

pohlavní styk (Beneš, 2009). Sliznice konečníku nemá takovou mechanickou odolnost 

jako sliznice pohlavních orgánů a často dochází ke vzniku poranění. U sexuálního 

přenosu platí pravidlo, že ten, kdo je příjemcem biologického materiálu, má vyšší 

pravděpodobnost nákazy (např. u ženy je vyšší pravděpodobnost nákazy, protože 

přijímá od muže biologický materiál - sperma).  

Další možnou cestou přenosu je parenterální cesta. Parenterální cesta je tzv. cesta do 

cévy, nejčastěji do žíly. Touto cestou dochází k přenosu nákazy u narkomanů, kteří si 

nitrožilně aplikují omamné látky. Jsou známy i případy, kdy k přenosu infekce může 

dojít i v rámci nemocniční péče. V případě nemocniční péče se hovoří o tzv. 

iatrogenním poškození pacienta, tedy poškození pacienta způsobené zdravotníkem. 

V nemocničním prostředí může k přenosu infekce dojít podáním infikované krevní 

konzervy, nedostatečně sterilizovanými pomůckami, nedodržením postupů bezpečnosti 

práce (poranění zdravotníka o použitou infikovanou jehlu) nebo při transplantací 

orgánů. V případě rizika při aplikaci krevních derivátů se zdravotníci snaží riziko 

minimalizovat důslednou kontrolou dárců krve a všech krevních derivátů. Dárci krve 

vyplňují dotazníky, které obsahují otázky týkající se jejich osobního a sexuálního života 

(například zda měli nechráněný pohlavní styk, jestli oni sami dostali nějakou krevní 

transfuzi, zda si nechali udělat nějaké tetování a další). Zároveň jsou dárci testováni na 

HIV a další onemocnění. V případě, že lékaři z výsledků krve zjistí nějakou 

nesrovnalost nebo lékař vyhodnotí chování dárce z dotazníku jako rizikové, je dárce 

vyřazen z registru dárců. V České republice od počátku testování zatím není znám 

žádný případ, kdy by došlo k přenosu HIV touto cestou, ale například na Slovensku 

takový případ zaznamenán byl. V případě narkomanů k přenosu HIV infekce dochází v 

důsledku společného používání jehel, stříkaček, roztoků s omamnou látkou. K přenosu 

infekce parenterální cestou může dojít i při tetování či piercingu, a to v případě, že není 

zachována asepse
18

 pomůcek. Naproti tomu nebyl prokázán přenos infekce bodavým 

hmyzem (Beneš, 2009). 

                                                 
18

 Asepse – soubor opatření, které vedou k zajištění prostředí bez přítomnosti mikrobů 
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Další cestou přenosu nákazy HIV je přenos vertikální. Jedná se o přenos z matky na 

plod. Tento typ přenosu je podrobněji popsán v podkapitole 1.5 - Infekce u specifických 

populačních skupin. 

4.  5 Pohlavně přenosné nemoci a HIV/AIDS 

Pohlavně přenosné nemoci jsou velmi různorodou skupinou onemocnění, do které patří 

více či méně závažná onemocnění. Někteří autoři do této skupiny zahrnují i infekci HIV 

a onemocnění AIDS. Existují úvahy, že toto řazení není správné.  

Pojem pohlavní nemoc je u nás zaveden už delší dobu. V užším pojetí zahrnuje všechna 

onemocnění, která se přenášejí při souloži a která postihují genitálie (Beneš, 2009). Do 

této skupiny nepatří infekce HIV či onemocnění AIDS, protože ta se přenášejí také 

jinými cestami (Beneš, 2009). Z tohoto důvodu se jeví jako přesnější řadit tuto chorobu 

k infekčním nemocem a zdůrazňovat všechny existující cesty přenosu tohoto 

onemocnění.  

4.  6 Diagnostika HIV infekce 

V České republice se HIV infekce testuje od roku 1985 (Procházka, 2011). Do té doby 

se u nás v důsledku neprovádění testů krve nakazilo HIV infekcí 14 příjemců krevní 

transfúze a 17 hemofiliků (Procházka, 2011). Ze Zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně 

veřejného zdraví vyplývá povinnost testovat dárce krve, gravidní ženy a osoby, které 

nastupují do výkonu trestu. Kromě těchto případů, kdy mají vyjmenované osoby 

povinnost ze zákona nechat se otestovat, musí vždy testovaná osoba dát souhlas 

s provedením testu, ale i zde jsou výjimky. Zdravotník může osobu nechat otestovat bez 

jejího souhlasu v případě, že pacient nemůže dát k diagnostickému testu souhlas, 

protože je v bezvědomí (Procházka, 2011). Dále lze žádat test bez souhlasu člověka, 

který je obviněn ze spáchání trestného činu ohrožování pohlavní nemocí nebo se 

povinně pro tuto nemoc léčí. Do této skupiny se řadí situace, kdy se jedná o pachatele 

trestného činu a mohlo dojít k přenosu HIV či jiné pohlavní nemoci na poškozeného 

(např. pachatelé znásilnění) (Procházka, 2011). Souhlas testované osoby je nutný při 

odběru krve z důvodu plánované operace, u pacientů, kteří trpí dalšími sexuálně 

přenosnými chorobami a je u nich riziko, že by mohli být pozitivní na HIV. Je 

nepřípustné a zákon zakazuje požadovat test na HIV v souvislosti se zaměstnáním 

člověka. Toto jednání je diskriminující a zákonem postižitelné (Procházka, 2011).  
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Testování by mělo být spojené s předtestovým a potestovým poradenstvím, které je 

zajištěno odbornými lékaři (Procházka, 2011). Dle Dublinské deklarace, která byla 

přijata v Dublinu dne 24. 2. 2004 a zavazuje Evropu a střední Asii ke spolupráci v 

prevenci boje proti HIV/AIDS, by mělo být testování HIV na vlastní žádost všeobecně 

dostupné (Procházka, 2011). Úkolem poradenské činnosti je objasnit klientovi 

spolehlivost testu, zjištění motivace klienta k testování, odhad rizikového chování. 

Testování osob probíhá dvěma způsoby. Jednak v ordinacích praktických lékařů, jednak 

ve specifických poradnách, které nabízejí i anonymní testování na HIV.  

Při testování se z krve zjišťují anti - HIV protilátky. Tyto protilátky se zjišťují pomocí 

testu ELISA
19

.  Pro správné určení HIV pozitivity či negativity je důležité, aby klient 

podstoupil testy cca 2-3 měsíce po rizikovém chování, protože hladina protilátek se 

vytváří až po této době.   

V posledních letech se začaly využívat i jiné diagnostické metody. K těmto metodám 

patří i testování na antigen p24
20

. Výhodou tohoto testu je včasnější podchycení 

choroby, kdy ještě v krvi nejsou přítomny protilátky. Testováním testem ELISA však 

diagnostika nekončí. Při pozitivitě testu se krev dále zkoumá pomocí konfirmačního 

testu
21

 tzv. western blok
22

. Teprve po určení pozitivity na základě tohoto testu by měl 

být klient seznámen s výsledkem testování.  

Rychlé testy mají výhodu v tom, že pacienta příliš fyzicky ani psychicky nezatěžují. 

Odebírá se pouze kapilární krev, výsledek se klient dozví po několika minutách. Jejich 

nevýhodou je možnost tzv. diagnostického okénka. Čerstvou infekci nemusí zachytit 

(Procházka, 2011). Další možností testování je použití slinných testů (Procházka, 2011). 

Jejich spolehlivost je srovnatelná s protilátkovým testem, ale pro úplné potvrzení 

výsledku je nutné doplnit krevní protilátkou test s konfirmační metodou.  

                                                 
19

 ELISA – laboratorní diagnostická metoda sloužící k prokazování proteinů 

20
 Antigen p24 – strukturální součást obalu viru HIV 

21
 Konfirmační test – laboratorní diagnostická metoda sloužící k prokazování proteinů 

22
 Western blog - laboratorní diagnostická metoda sloužící k prokazování proteinů 
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4.  7 Terapie HIV pozitivních osob 

Terapie u HIV- pozitivních osob se nazývá kombinovaná antiretorvirová terapie
23

 

(překlad z anglického názvu combination antiretroviral therapy). Pacientovi se podává 

kombinace různých lékových skupin antivirotik
24

. Při nasazení této léčby je třeba 

počítat s tím, že tato terapie nemusí být vždy účinná. Také je nutné klienty upozornit na 

to, že terapie onemocnění kauzálně neléčí, pouze chorobu omezuje a oddaluje její 

poslední stádium - AIDS.  Při rozhodnutí o nasazení terapie je nutné, aby lékař zvážil 

její rizika a přínosy pro pacienta. Podání antivirotik nevede k vyléčení pacienta, 

nicméně dokáže prodloužit a zkvalitnit jeho život (Beneš, 2009). Podání antivirotik se 

neobejde bez nežádoucích účinků a jejich lékových interakcí (Procházka, 2011).  

Dalším problémem je možnost nepřesného dodržování nastavené terapie. Pacient, který 

přesně nedodržuje stanovenou léčbu, se vystavuje riziku vzniku rezistentního kmene
25

, 

který na antivirotika nebude citlivý (Beneš, 2009). K vzniku rezistentního kmene může 

dojít i za situace, když pacient v průběhu jednoho měsíce třikrát opomene vzít 

stanovené léky (Beneš, 2009).  

Dalším aspektem léčby HIV je její finanční náročnost. Vždy je nutné ke každému 

pacientovi přistupovat individuálně. Ukončení antiretrovirové terapie neznamená 

odepření dispenzarice
26

 pacienta nebo odepření další speciální péče. Současná medicína 

jde velmi rychle dopředu, takže se vyrábějí kombinované preparáty, kde je více 

účinných látek v jedné tabletě a také mají mnohem méně nežádoucích účinků. Vývoj 

nových léků je složitý problém, protože viry jsou velmi přizpůsobivé a rychle se stávají 

rezistentní vůči novému preparátu. 

Zvláštním typem terapie je tzv. postexpoziční profylaxe. Tato terapie se nasazuje u 

osob, které byly vystaveny riziku HIV infekce (např. poranění infikovanou jehlou, 

pohlavní styk s osobou, která by mohla být HIV pozitivní). Před nasazením této terapie 

je nutné zvážit, zda skutečně došlo k riziku vzniku infekce a posoudit možné nežádoucí 

účinky této profylaxe a ochotu ke spolupráci ze strany klienta. Velmi důležitý je i 

                                                 
23

 Antiretrovirová terapie – léčba používající k terapii infekcí vyvolaných retroviry  

24
 Antiretrovirotika – skupina léčiv, které se využívají v antiretrovirové terapii 

25
 Rezistentní kmen - soubor patogenů odolných vůči terapii 

26
 Dispenzarizace – sledování, kontrola pacienta 
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časový faktor - po několika hodinách od doby expozice účinnost profylaxe klesá a po 72 

hodinách je její podání zcela bezcenné (Beneš, 2009). 

4.  8 HIV infekce u specifických populačních skupin 

4.  8.  1 Gravidita a HIV infekce 

Gravidní ženy mají povinnost podstoupit test na HIV infekci během těhotenství. Při 

zjištění HIV pozitivity se ženám věnuje speciální péče, která je soustředěna do AIDS 

centra v Praze v nemocnici Na Bulovce. Od roku 1985 do roku 2005 v nemocnici Na 

Bulovce porodilo 54 HIV pozitivních žen a narodilo se 56 dětí (Porody HIV pozitivních 

matek na infekční klinice. In Sestra., 6/2005). Z těchto dětí byly tři HIV pozitivní 

(Porody HIV pozitivních matek na infekční klinice. In Sestra., 6/2005).  

Možnost přenosu infekce z matky na dítě se v Evropě pohybuje okolo 20 % - 30 % 

(Porody HIV pozitivních matek na infekční klinice. In Sestra., 6/2005). U každé ženy se 

během těhotenství fyziologicky přechodně oslabují funkce imunitního systému, které se 

pak zpětně upravují po porodu (Beneš, 2009).  

Pokud je žena HIV - pozitivní a nachází se v časném symptomatickém stádiu nebo 

v asymptomatickém stádiu, nemusí být pro ni těhotenství velkou zátěží (Beneš, 2009). 

Nebyla pozorována žádná progrese onemocnění během těhotenství (Beneš, 2009). Pro 

ženu v rozvinutém stádiu nemoci je těhotenství velkou zátěží a může mít fatální 

důsledky (Beneš, 2009). Při zjištění těhotenství infikované ženy je nutné, aby se 

upravila terapie.  

U antiretrovirotik nebyl prokázán teratogenní účinek
27

. Ženy, které o své infekci 

nevěděly a zjistily svou nákazu až v průběhu těhotenství, dostávají antiretrovirovou 

léčbu od 14. týdne těhotenství. Žena rodí na specializovaném pracovišti pomocí 

císařského řezu. Dítěti se od narození aplikují antiretrovirotika a není kojeno. K 

vertikálnímu přenosu infekce může dojít kdykoliv během těhotenství, ale důslednou 

terapií lze riziko snížit až na 5 % (Beneš, 2009).  

K faktorům zvyšujícím pravděpodobnost nákazy patří pokročilé stádium infekce u 

matky, její narkomanie, přítomnost genitální infekce, virová hepatitida typu C, 

                                                 
27

 Teratogenní účinek – Vliv, který negativně ovlivňuje embryo či plod v průběhu těhotenství 
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nepříznivé okolnosti porodu (předčasný odtok plodové vody, nedonošenost plodu, 

vaginální porod) (Beneš, 2009). 

4.  8.  2 Dětský věk a HIV infekce 

Necelých 7 % z celého počtu nakažených HIV-pozitivních osob ve světě tvoří děti 

(Beneš, 2009). Nejvíce postiženým kontinentem je Afrika (Beneš, 2009). V Evropě je 

nejvíce HIV-pozitivních dětí v Rumunsku (Beneš, 2009). Nejčastěji se děti nakazí 

vertikálním přenosem, druhou nejčastější cestou přenosu je parenterální přenos, zbytek 

připadá na přenos sexuální cestou. První vertikální přenos byl v České republice 

zaznamenán v roce 1997 (Beneš, 2009). 

Průběh infekce u dětí může mít pomalý nebo rychlý charakter. U většiny dětí, které se 

nakazily vertikální cestou, se vyskytuje rychlý průběh onemocnění, kdy se první 

symptomy onemocnění AIDS objeví do jednoho roku života. Děti pak umírají na 

oportunní infekce, nejčastěji na pneumonii. Pomalý průběh onemocnění se vyskytuje u 

menšího počtu dětí. Během prvního roku věku se u dítěte vyskytují bakteriální 

onemocnění, která mohou mít různě závažný charakter. Tyto děti ale dokážou své 

infekce zvládnout a přežívají dlouhodobě. 

Klinický obraz nemoci je u dětí poněkud jiný než u dospělých pacientů, z toho důvodu 

je i klasifikace stádií nemoci u dětí rozdílná.   

Stádium A a B se u dětí projevuje mimo jiné neprospíváním, průjmy, zvětšením 

lymfatických uzlin, zvětšením jater a sleziny. Později se přidávají různá zánětlivá 

onemocnění v dutině ústní. Také se mohou vyskytovat kožní onemocnění. 

Stádium C se projevuje vznikem oportunních infekcí. Nejčastěji se u dětí vyskytuje tzv. 

pneumocytová pneumonie, dále se velmi často vyskytuje tuberkulóza, onemocnění 

vyvolané tzv. Kochovým bacilem - mycobakterium tuberculosis. V tomto stádiu pak 

dochází též ke vzniku progresivní HIV encefalopatie
28

 a zároveň k poruchám 

psychomotorického vývoje, k poruchám krátkodobé paměti a postupné ztrátě verbálních 

schopností až k apatii
29

. Velmi často se také vyskytují poruchy výživy a metabolismu 

                                                 
28

 Encefalopatie – Porucha funkce mozku 

29
 Apatie - netečnost 
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vyvolané průjmy z různých příčin. V důsledku špatného trávení a vstřebávání živin 

dochází k poruchám růstu, kachexii
30

 (Beneš, 2009). 

Diagnostika HIV infekce u dětí je založena na totožných principech jako diagnostika 

dospělých pacientů. U dětí HIV- pozitivních matek je vždy přítomna určitá hladina 

protilátek. Bezprostředně po porodu je tento stav běžný a nelze o takovém dítěti 

prohlásit, že je HIV- pozitivní. Teprve po 18. měsíci života protilátky od matky z krve 

dítěte vymizí. Proto je vhodné provádět testy v roce a půl života dítěte. Pokud v té době 

bude dítě HIV- pozitivní, lze u něj potvrdit diagnózu HIV. 

Terapie se u dětí řídí stejnými pravidly jako u dospělých. 

5. Prevence  

5.  1 Obecné informace o prevenci 

Prevence je souborem opatření a aktivit směřujících k podpoře zdraví, které vychází 

z vědeckých důkazů. Míra efektivity závisí na postojích a vzájemné spolupráci občanů a 

zdravotníků (Fait, a další, 2008). 

Rozeznáváme tři základní typy prevence (Fait, a další, 2008): 

- Prevence primární 

- Prevence sekundární 

- Prevence terciární 

5.  1.  1 Primární prevence 

Primární prevence jsou takové postupy, které slouží k zabránění vzniku onemocnění či 

úrazu. (Fait, a další, 2008) Zároveň sem počítáme i snahy předejít vystavení osob 

faktorům prostředí, jež by vedly ke zvýšení rizika onemocnění. (Fait, a další, 2008) 

Tyto činnosti se dále rozdělují na nespecifické a specifické.  

K nespecifickým činnostem patří hygienické a sociální služby, jako např. preventivní 

hygienický dozor, vzdělávání obyvatelstva, legislativní úprava.  

Mezi specifická opatření patří tzv. medicínské činnosti. Do této skupiny se řadí 

očkování.  

                                                 
30

 Kachexie – celková sešlost a vyhublost lidského jedince 
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V problematice HIV/AIDS se primární prevence uplatňuje třeba na školách v RVP
31

 a 

minimálním preventivním programu. Žáci a studenti jsou informováni o této nemoci 

s cílem zabránit jejímu přenosu a rozšíření v této specifické části populace. 

5.  1.  2 Sekundární prevence 

Úkolem sekundární prevence je zabránit zhoršování již patologicky změněného 

zdravotního stavu. Jejím cílem je omezit následky HIV/AIDS a smrti. Zaměřuje se na 

vyhledávání infikovaných, nemocných a včasnou diagnostiku onemocnění.  

Mezi metody sekundární prevence řadíme (Fait, a další, 2008): 

- preventivní prohlídky 

- dispenzární prohlídky 

- screeningová vyšetření 

Preventivní prohlídky zabezpečují a organizují praktičtí lékaři v rámci poskytování 

základní zdravotní péče. 

Dispenzární prohlídky slouží k cílenému vyhledávání osob ohrožených na zdraví a 

nemocných osob, jejich komplexnímu vyšetření a soustavnému sledování jejich 

zdravotního stavu. (Fait, a další, 2008) 

Screeningová vyšetření slouží k hromadnému vyhledávání nemocných osob pomocí 

jednoduchých metod. (Fait, a další, 2008) 

V rámci problematiky HIV/AIDS jsou v průběhu sekundární prevence aktivně 

vyhledávány postižené osoby a je jim poskytována adekvátní péče a léčba. Samozřejmě 

jsou tyto osoby informovány o správných zásadách chování, které mají zabránit přenosu 

HIV infekce na dalšího člověka (např. upozornit na infekci personál nemocnice, 

upozornit svého sexuálního partnera, používat při pohlavním styku prezervativ a další). 

HIV pozitivní člověk by také měl informovat o své situaci všechny osoby, které se od 

něj mohly nakazit HIV infekcí.  

                                                 
31

 RVP – rámcový vzdělávací program 
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5.  1.  3 Terciární prevence 

Terciární prevence zahrnuje všechny činnosti, které mají za úkol zabránit či snížit 

následky nemocí či zdravotního postižení. (Fait, a další, 2008) Zahrnuje činnosti 

rehabilitační a sociální. (Fait, a další, 2008) Tyto činnosti se např. provádějí u osob 

s chronickým onemocněním či zdravotním postižením. V rámci problematiky 

HIV/AIDS se jedná o sociální péči o HIV pozitivní osoby, poskytování právního 

poradenství a dalších služeb.  

5.  2 Prevence zaměřená na HIV/AIDS 

5.  2.  1 Prevence HIV/AIDS ve světě 

V rámci mezinárodní prevence existuje celá řada mezinárodních smluv, deklarací a 

nařízení, jejichž autory jsou různé organizace a sdružení, která se problematikou 

HIV/AIDS zabývají. Svojí činností mají přispět k omezení šíření infekce HIV/AIDS ve 

světě. K nejznámějším a nejvýznamnějším organizacím patří Světová zdravotnická 

organizace a UNAIDS. 

Světová zdravotnická organizace 

V rámci celosvětové prevence je důležitá činnost Světové zdravotnické organizace -  

WHO
32

, která se začala zabývat otázkou prevence HIV/AIDS ve světě již v roce 1985, 

kdy dala jako první podnět k světovému boji proti tomuto onemocnění. V té době byla 

situace značně neorganizovaná. Neexistovaly řádné statistiky. Zejména rozvojovým 

zemím chybělo potřebné vybavení k diagnostice viru HIV.  

Probíhaly diskuze na vědecké i nevědecké úrovni, jež vedly k vytvoření určitých mýtů o 

tomto onemocnění. Z té doby pochází domněnka, že infekce HIV postihuje pouze 

homosexuální páry. Některé státy nebyly ochotné poskytovat informace o výskytu 

infekce HIV v jejich zemi. Bylo tedy nezbytné, aby za této situace vystoupil někdo 

nezávislý. Této role se ujala právě WHO, která už o rok později zveřejnila svůj záměr 

zpracovat speciální plán boje proti HIV/AIDS. Tento plán byl schválen Valným 

shromážděním členských zemí WHO v květnu 1987, OSN
33

 v říjnu 1987 a světovým 

shromážděním ministrů zdravotnictví v lednu 1988. Tento program zakotvil základní 

                                                 
32

 world health organization 

33
 OSN – Organizace spojených národů 
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principy globální prevence. Vychází z poznatků z oborů virologie
34

, epidemiologie
35

 a 

ze zkušeností v boji proti jiným infekčním chorobám.  

Program obsahuje základní body, které lze rozdělit do tří skupin.  

V první skupině se plán zabývá účinnou prevencí v oblasti přenosu viru HIV sexuální, 

parenterální a vertikální cestou.  

Ve druhé skupině se zabývá účinnou terapií této infekce.  

Ve třetí skupině se zabývá ekonomickými, socioekonomickými a právními důsledky 

HIV infekce.   

V roce 1992 byly přiřazeny další priority, které jsou zaměřeny především na 

poskytování adekvátní zdravotní péče, léčby, přijatelného sociálního zázemí 

infikovaným osobám (Šejda, a další, 1993).  

WHO v současné době neustále sleduje aktuální situaci HIV/AIDS ve světě a vydává 

další preventivní doporučení pro různé oblasti. Pro oblast Evropy byl zpracován nový 

evropský akční plán pro HIV/AIDS v letech 2012 - 2015, který byl vydán 1. 12. 2011. 

Důležitou částí tohoto akčního plánu jsou vize pro Evropu, které zahrnují omezení 

počtu nových případů HIV infekce, minimalizace počtu úmrtí na tuto infekci a omezení 

diskriminace lidí s HIV infekcí. Plán stanovuje i specifické cíle. [European action plan 

for HIV-AIDS 2012-2015, 2011] 

Jsou to: 

- Zastavit a zvrátit šíření HIV infekce v Evropě do roku 2015 [European action 

plan for HIV-AIDS 2012-2015, 2011] 

- Dosáhnout všeobecné komplexní diagnostiky, léčby a prevence HIV infekce do 

roku 2015 [European action plan for HIV-AIDS 2012-2015, 2011] 

- Odstranit nerovnost pohlaví ve vzdělávání na všech úrovních výuky do roku 

2015 [European action plan for HIV-AIDS 2012-2015, 2011] 

- Snížit mortalitu o  2/3 do roku 2015 [European action plan for HIV-AIDS 2012-

2015, 2011] 

                                                 
34

 Virologie – nauka zabývající se studiem virů 

35
 Epidemiologie – nauka zabývající se studiem výskytu, způsobem přenosu, šíření nemocí a prevencí  
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- Snížit o 3/4 mateřskou mortalitu [European action plan for HIV-AIDS 2012-

2015, 2011] 

- Dosáhnout univerzálního přístupu k reprodukčnímu zdraví [European action 

plan for HIV-AIDS 2012-2015, 2011] 

- Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV / AIDS [European action plan for 

HIV-AIDS 2012-2015, 2011] 

- Dosáhnout do roku 2015 všeobecného přístup k léčbě HIV / AIDS pro všechny, 

kteří ji potřebují [European action plan for HIV-AIDS 2012-2015, 2011] 

- Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření malárie a dalších závažných onemocnění 

[European action plan for HIV-AIDS 2012-2015, 2011] 

- Ve spolupráci s farmaceutickými firmami poskytnout přístup k  dostupným 

základním lékům v rozvojových zemích [European action plan for HIV-AIDS 

2012-2015, 2011] 

UNAIDS 

Organizace UNAIDS, která vznikla z popudu OSN v roce 1994, je další důležitou 

organizací, které napomáhá celosvětové prevenci HIV/AIDS. Její činnost byla zahájena 

o dva roky později (Fronček, 2010). Sdružuje zástupce vlád dvaadvaceti států světa, 

(Fronček, 2010) zástupce nevládních organizací a představitele asociací pacientů 

nakažených virem HIV a pacientů s AIDS (Fronček, 2010). V roce 2001 bylo 

formulováno pět základních cílů organizace UNAIDS (Fronček, 2010). 

Jsou to: 

- Zajistit mladým lidem všude na světě dostatek příležitostí, jak se infekci bránit 

(Fronček, 2010) 

- Úplně eliminovat přenos HIV infekce z matky na plod (Fronček, 2010) 

- Zajistit adekvátní péči pro všechny infikované (Fronček, 2010) 

- Snaha o nalezení efektivní vakcíny proti HIV  

- Péče o všechny, kterým infekce vzala jejich blízké (Fronček, 2010) 

Organizace se zaměřuje na vydávání strategických plánů pro jednotlivá období, které 

přizpůsobuje aktuální situaci ve světě. V současné době je platná strategie UNAIDS na 

období 2011-2015. Tato strategie opět obsahuje specifické cíle. 
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Jsou to: 

- Snížit přenos HIV infekce sexuální cestou o polovinu, a to hlavně mezi mladými 

lidmi a především homosexuály v souvislosti s prostitucí [UNAIDS strategy 

2011-2015, 2011] 

- Odstranit vertikální přenos infekce a na polovinu snížit mateřskou úmrtnost na 

AIDS [UNAIDS strategy 2011-2015, 2011] 

- Předcházet vzniku nových infekcí mezi uživateli injekčních drog [UNAIDS 

strategy 2011-2015, 2011] 

- Univerzální přístup antiretrovirové terapii pro lidi, kteří žijí s HIV infekcí 

[UNAIDS strategy 2011-2015, 2011] 

- Řešit přístup k sociální péči pro HIV nakažených a jejich blízkých v národních 

programech boje proti HIV/AIDS [UNAIDS strategy 2011-2015, 2011] 

- Snížit na polovinu počet zemí, které mají represivní zákony, které blokují 

efektivní odpověď na prevenci [UNAIDS strategy 2011-2015, 2011] 

- Nulová tolerance k násilí zaměřeného na pohlaví [UNAIDS strategy 2011-2015, 

2011] 

- Zohlednit potřeby HIV- pozitivních žen a dívek v polovině všech národních 

programů boje proti HIV/AIDS [UNAIDS strategy 2011-2015, 2011] 

- Zamezení diskriminace HIV- pozitivních osob [UNAIDS strategy 2011-2015, 

2011] 

Všechny tyto dílčí cíle mají celkově vést k hlavnímu cíli, kterým je zcela zamezit 

dalšímu šíření HIV infekce.  

Dublinská deklarace 

Dublinská deklarace je důležitým dokumentem, který zavazuje Evropu a střední Asii ke 

spolupráci v boji proti HIV/AIDS. Byla přijata 24. 2. 2004 v Dublinu. Deklarace je 

rozdělena do pěti částí: Vedení, Prevence, Život s HIV/AIDS, Partnerství a Závěry. 

Jednotlivé části upravují boj proti HIV/AIDS v oblasti mezinárodní spolupráce a 

vzájemnou kontrolu států v plnění úkolů deklarace, a také podmínky na úrovni států tak, 

aby se preventivní činnosti mohly vykonávat co nejefektivněji. Zmiňuje nejdůležitější 
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aspekty účinné prevence zaměřené na specifické cílové skupiny. Zdůrazňuje nutnost 

kvalitní sociální péče o nakažené virem HIV a jejich rodiny a dokonce je zdůrazněna 

nutnost poskytnout kvalitní zdravotní, paliativní péči
36

. 

Brémská deklarace 

Tento dokument se zabývá prevencí HIV/AIDS v rámci Evropy. Brémská deklarace 

byla přijata 13. 3. 2007 ministry zdravotnictví členských států EU
37

 a také ministry 

zdravotnictví sousedních zemí. Jednotlivé země se podpisem zavázaly ke spolupráci 

v boji proti pandemii HIV infekce. Deklarace je rozdělena do čtyř částí. Jsou to: Jsme si 

vědomi, Zavazujeme se, Žádáme Evropskou komisi a Vyzýváme. Dokument obsahuje 

analýzu současné situace výskytu HIV infekce v Evropě, nutnost celosvětové prevence 

a její principy, nutnost poskytnout všem nakaženým adekvátní zdravotní péči, zdůraznit 

nutnost podpory výzkumu v této oblasti. Prosazuje i zapojení soukromého sektoru v boji 

proti HIV infekci. 

5.  2.  2 Prevence v České republice 

Legislativa ČR 

Oblast prevence HIV/AIDS je v ČR upravena zákony a vyhláškami. Jedním 

z nejdůležitějších zákonů, který se zabývá touto problematikou, je zákon číslo 115/2012 

Sb. O ochraně veřejného zdraví. V tomto zákoně jsou uvedeny podmínky, za jakých lze 

testovat člověka na virus HIV, za jakých okolností je člověk povinen se podrobit 

vyšetření na přítomnost HIV v krvi. Zákon stanoví, jaké podmínky musí splnit 

laboratoř, aby se odebraná krev mohla testovat na virus lidské imunodeficience.   

V zákoně jsou stanovena přesná pravidla, za jakých podmínek může laboratoř vyslovit 

pozitivní diagnózu, je určené, kdo pacientovi sděluje diagnózu. Jsou zde zakotveny 

práva a povinnosti infikované osoby [Ministerstvo vnitra ČR, 2012]. 

Dalším významným zákonem v oblasti HIV/AIDS je zákon číslo 40/2009 Sb. Trestní 

zákoník, který zabezpečuje ochranu osobních údajů infikované osoby. Dle tohoto 

zákona je trestným činem, když osoba úmyslně či z nedbalosti zveřejní citlivá data, ke 

kterým se dostala v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím postižené osobě 

                                                 
36

 Paliativní péče – způsob lékařské péče, jejíž cílem je zmírnění utrpení a bolesti nikoliv však odstranění 

choroby 

37
EU -  Evropská unie  
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závažnou újmu. Dále je v zákonu zakotveno, že je trestným činem, když osoba, která 

má ze zákona povinnost mlčenlivosti, úmyslně či z nedbalosti zveřejní citlivé údaje 

týkající se poškozené osoby, které získala v souvislosti s výkonem svého povolání a 

způsobí tím závažnou újmu [Ministerstvo vnitra ČR, 2012]. 

Podle trestního zákoníku je trestným činem, když někdo úmyslně či z nedbalosti rozšíří 

nakažlivou lidskou nemoc. Někdy lze toto konání kvalifikovat jako trestný čin - ublížení 

na zdraví nebo těžká újma na zdraví. Tato problematika je dále rozpracována v nařízení 

vlády 459/2009, které stanovuje pro účely trestního zákoníku, co se považuje za 

nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, rostlin a škůdce užitkových rostlin. 

Jednou z vyjmenovaných nakažlivých lidských nemocí je onemocnění AIDS. Toto 

nařízení také řadí HIV/AIDS k infekčním chorobám a nikoliv k pohlavně přenosným 

chorobám [Ministerstvo vnitra ČR, 2012]. 

K dalším důležitým dokumentům, které upravují tuto problematiku, patří vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví č. 473/2008, upravující systém epidemiologické bdělosti pro 

vybrané infekce, ve vyhlášce je uvedena i infekce HIV a onemocnění AIDS. Stanoví 

klinickou definici této nákazy, laboratorní diagnostiku, klasifikaci případů onemocnění, 

způsob shromažďování údajů a jejich hlášení, epidemiologická šetření, 

protiepidemiologická opatření. V bodě shromažďování údajů a jejich hlášení je uvedena 

činnost Národní referenční laboratoře, kde se provádí testování na HIV - pozitivitu a 

zároveň se zde evidují počty nakažených v celé ČR [Ministerstvo vnitra ČR, 2012]. 

Dalším dokumentem, který se zabývá danou problematikou, je také vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví číslo 143/2008, která formuluje podmínky pro zajištění 

jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek. Tato vyhláška upravuje podmínky 

dárcovství krve. Stanoví, že některé skupiny obyvatel jsou vyloučeny z dárcovství krve 

(např. uživatelé drog, osoby, jejichž sexuální chování se vyznačuje zvýšenou rizikovostí 

a další). Dále upravuje systém testování všech dárců krve, kdy při každém odběru krve 

se provádí vyšetření odebrané krve na přítomnost protilátek proti viru HIV a antigenu 

p24 [Ministerstvo vnitra ČR, 2012]. 

Zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací - antidiskriminační zákon. Uvádí, že trestným činem je, když se s osobou 

z důvodu její rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 
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zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru zachází méně 

příznivě než s jinou osobou ve srovnatelné situaci [Ministerstvo vnitra ČR, 2012].  

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 

2008-2012 

Tento program byl schválený vládou České republiky dne 11. 2. 2008. Je základním 

dokumentem, který vytyčuje principy boje proti onemocnění HIV/AIDS. Prioritou 

tohoto programu je primární prevence. Program vychází z mezinárodních dokumentů a 

legislativy České republiky. 

Cíle programu: 

- Zabránění vzniku a dalšího šíření HIV infekce [Národní program řešení 

problematiky HIV/AIDS, 2012] 

Prostředky k dosažení tohoto cíle jsou: 

o Prevence sexuálnímu přenosu infekce HIV [Národní program řešení 

problematiky HIV/AIDS, 2012] 

o Prevence přenosu infekce HIV transfusními přípravky, krevními deriváty 

a při injekčním užívání drog a při kosmetických výkonech (tetování, 

piercing a další) [Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, 

2012] 

o Prevence přenosu HIV infekce z matky na plod/novorozence [Národní 

program řešení problematiky HIV/AIDS, 2012] 

o Prevencí ovlivněná pozitivní motivace HIV pozitivních osob v 

dodržování morálních povinností ke svému okolí s využitím 

legislativních možností dle § 53 zákona č. 258/2000 [Národní program 

řešení problematiky HIV/AIDS, 2012] 

- Omezení dopadu HIV infekce na jednotlivce i společnost [Národní program 

řešení problematiky HIV/AIDS, 2012] 

o Zajištění péče a sociální pomoci pro HIV pozitivní osoby a jejich rodiny 

v rozsahu, který se vztahuje na stupeň závislosti podle ustanovení § 8 

zákona č.  108/2006  Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. [Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, 2012] 
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o Podporování celospolečenských akcí a aktivit, směřujících ke snížení 

sociálních a ekonomických dopadů epidemie HIV/AIDS na společnost 

[Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, 2012] 

o Zásadní podpora víceletých projektů zejména primární prevence 

HIV/AIDS na období dvou po sobě následujících let [Národní program 

řešení problematiky HIV/AIDS, 2012] Podpora Dlouhodobého programu 

zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky „Zdraví pro 

všechny v 21. století“, přijatého usnesením vlády ČR č. 1046/2002 ze 

dne 30. října 2002 – cíl 7 prevence infekčních onemocnění [Národní 

program řešení problematiky HIV/AIDS, 2012] 

o Prevence přenosu HIV infekce včasnou diagnostikou [Národní program 

řešení problematiky HIV/AIDS, 2012] 

Program definuje cílové skupiny, na které je zaměřen: 

- Občanská společnost [Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, 2012] 

- Gravidní ženy (s ohledem na riziko přenosu HIV infekce z matky na plod či na 

novorozence) [Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, 2012] 

- Jednotlivé skupiny s rizikovým chováním nebo skupiny ve vyšším riziku získání 

infekce, které jsou v programu blíže upřesněny (např. osoby s vyšším rizikem 

HIV infekce, skupiny rizikové ze sociokulturních hledisek, osoby v rizikových 

situacích, osoby z výchovných a vzdělávacích institucí, kde jsou kolektivy 

mladých osob, osoby ve vyšším riziku z důvodů profesionálních nebo 

zdravotních, dárce krve a jejích složek, orgánů, tkání a buněk, včetně 

krvetvorných buněk a reprodukčních buněk, HIV pozitivní osoby a jejich 

partnery a rodinné příslušníky [Národní program řešení problematiky 

HIV/AIDS, 2012] 

V další části se program zabývá konkrétními aktivitami, a to zejména:  

- Aktivity na úseku bezpečnějšího sexu [Národní program řešení problematiky 

HIV/AIDS, 2012] 

- Aktivity na úseku zajištění řádné zdravotní péče o osoby s pohlavně přenosnými 

nákazami [Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, 2012] 
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- Aktivity na úseku prevence HIV/AIDS u gravidních žen v prevenci vertikálního 

přenosu z matky na plod/novorozence [Národní program řešení problematiky 

HIV/AIDS, 2012] 

- Aktivity na úseku prevence přenosu infekce transfusními přípravky, krevními 

deriváty a při dárcovství orgánů [Národní program řešení problematiky 

HIV/AIDS, 2012] 

- Aktivity na úseku zajištění zdravotní péče o HIV pozitivní osoby [Národní 

program řešení problematiky HIV/AIDS, 2012] 

- Aktivity na úseku zajištění sociálních služeb pro osoby HIV/AIDS a jejich 

rodiny [Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, 2012] 

- Aktivity na úseku plnění mezinárodních úmluv týkajících se HIV/AIDS 

[Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, 2012] 

Na úseku bezpečnějšího sexu program uvádí aktivity zaměřené na prevenci týkající se 

široké veřejnosti prostřednictvím národních, regionálních a místních preventivních 

programů, které mají za cíl zvýšit informovanost veřejnosti. Je zdůrazněno preventivní 

působení na specifické populační skupiny, které jsou nějakým způsobem rizikové. K 

těm patří homosexuálně orientované páry, uživatelé injekčních drog, klienti 

dermatovenerologických
38

 pracovišť, příslušníci Armády České republiky, Hasičského 

záchranného sboru, Policie České republiky a osob ve výkonu trestu.  

Primární prevence se zaměřuje na školáky. V této souvislosti je zdůrazněn přínos peer- 

programů
39

 a zařazení problematiky HIV/AIDS do přípravy pedagogických pracovníků. 

Je zdůrazněn přínos informačních linek a celonárodního informačního serveru, které 

poskytují odborné poradenství. Program se zabývá problematikou diskriminace a 

dalších forem protiprávního jednání, které jsou zaměřeny proti HIV pozitivním osobám. 

Cílem programu je tyto excesy co nejvíce eliminovat 

Na úseku zdravotní péče je především zdůrazněna nutnost zajištění finančních 

prostředků za léky a bezplatnou diagnostiku HIV/AIDS ze zdravotního pojištění. 

                                                 
38

 Dermatovenerologie – obor medicíny studující onemocnění kůže a pohlavně přenosné choroby 

39
 Peer – program – preventivní program vedený angažovanými vrstevníky 
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Na úseku prevence HIV/AIDS u gravidních žen v prevenci vertikálního přenosu z 

matky na plod/novorozence je uvedena nutnost vzdělávat HIV- pozitivní těhotné ženy a 

vysvětlovat jim riziko vertikálního přenosu infekce z matky na plod a jeho minimalizaci 

díky antiretrovirové léčbě.  

Na úseku prevence přenosu infekce transfuzními přípravky, krevními deriváty a při 

dárcovství orgánů je uvedena nutnost všechny potenciální a současné dárce povinně 

testovat na infekci HIV. 

Na úseku zdravotní péče o HIV- pozitivní osoby je nezbytné zařadit tuto problematiku 

do kvalifikačního a celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.  Dále se uvádí 

celonárodní nutnost epidemiologického šetření, které je zaměřené na tuto infekci a 

zajištění bezplatného testování všem osobám. 

Na úseku sociálních služeb pro osoby HIV/AIDS a jejich rodiny je třeba zajistit 

dostupnost sociální péče, terénní péče pro tyto osoby a jejich rodiny. 

Na úseku plnění mezinárodních úmluv týkajících se HIV/AIDS je uvedena nutnost 

dodržovat mezinárodní smlouvy, ke kterým se Česká republika zavázala, provádět 

epidemiologická šetření a data poskytnout mezinárodním organizacím, zajistit dostatek 

finančních prostředků z mezinárodních organizací na prevenci HIV/AIDS. 

Na závěr každé části je uvedeno, kdo za realizaci stanovených úkolů odpovídá. Jedná se 

zejména o Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Ministerstvo práce a sociálních 

věcí České republiky, Státní zdravotní ústav, Vězeňská služba, AIDS - centrum 

v nemocnici Na Bulovce, různé nevládní organizace a další. 

Poslední část tohoto programu se zabývá národními indikátory, podle kterých se 

posuzuje a technickým zajištěním realizace Národního programu řešení problematiky 

HIV/AIDS. 

5.  2.  3 Organizace zabývající se problematikou HIV/AIDS 

Mezinárodní organizace 

K mezinárodním organizacím se řadí WHO a UNAIDS. Činnosti WHO a UNAIDS 

v této oblasti jsou uvedeny výše v kapitole č. 2.2 Prevence HIV/AIDS ve světě.   
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Národní organizace 

Nejvýznamnějšími organizacemi, které se zabývají problematikou HIV/AIDS v České 

republice jsou Státní zdravotní ústav a Česká společnost AIDS- pomoci. 

Státní zdravotní ústav 

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví. Realizuje 

Národní program boje proti HIV/AIDS, který pomáhá spolufinancovat různé 

preventivní projekty, analyzuje výsledky Národní referenční laboratoře a poskytuje 

informace široké i odborné veřejnosti o této problematice.  

Česká společnost AIDS pomoci 

Česká společnost AIDS pomoc je organizace, která vznikla v roce 1989 [Historie ČSAP 

v kostce, 2012]. Tato organizace vznikla s cílem pomoci nakaženým osobám a jejich 

rodinám v péči o tyto osoby, pomáhá jim řešit problémy spojené s jejich HIV 

pozitivitou. Tato společnost například pomohla založit Dům světla, který poskytuje 

pomoc i ubytování osobám nakažených HIV/AIDS, dále poskytuje sociální služby 

těmto osobám, testuje osoby na HIV- pozitivitu a zabezpečuje linku AIDS - pomoci a 

internetovou poradnu, kde každý může získat informace o této problematice. Předsedou 

společnosti je MUDr. Ivo Procházka, CSc., který patří mezi přední české odborníky. 

5.  2.  4 Prevence HIV/AIDS v rámci základního školství 

Prevence v RVP pro základní vzdělávání  

Koncept RVP
40

 je legislativně upraven v zákoně č. 561/2004 Sb. O předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání. Na základě tohoto zákona 

vznikl RVP ZV
41

. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání určuje obecné 

cíle, formy, obsah a délku povinného vzdělávání. Problematika HIV/AIDS je obsažena 

v různých vzdělávacích oblastech RVP ZV. Mezi tyto oblasti patří Člověk a zdraví, 

Člověk a jeho svět a Člověk a příroda. Pod každou touto oblastí se skrývá konkrétní 

předmět. Je nutné zdůraznit, že žádná oblast RVP ZV neobsahuje předmět Sexuální 

výchova. Témata dotýkající se této oblasti jsou zahrnuta do oblasti Výchova ke zdraví. 
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 RVP – rámcový vzdělávací program 

41
 RVP ZV – rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
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V rámci prvního stupně vzdělávání se problematika HIV/AIDS vyučuje v oblasti 

Člověk a jeho svět. 

Člověk a jeho svět: 

Člověk a jeho svět je část Rámcového vzdělávacího programu, která je zpracována 

pouze pro první stupeň základní školy. Tato vzdělávací oblast obsahuje témata, jako 

jsou například rodina, příroda, společnost, kultura, technika a samozřejmě také zdraví 

[Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2012]. Cílem této vzdělávací 

oblasti je seznámit žáky prvního stupně s všeobecně známými a užívanými termíny, 

které se týkají těchto témat a umožnit jim lepší orientaci ve světě [Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání, 2012]. Pokud je tato oblast správně vyučována, žáci 

pak lépe vstřebávají rozšiřující látku na druhém stupni základních škol nebo na 

víceletých gymnáziích [Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2012]. 

Z hlediska Výchovy ke zdraví je cílovým zaměřením této oblasti poznávání podstaty 

zdraví i příčiny nemocí, upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a 

jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a 

bezpečnosti druhých [Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2012]. 

V Rámcovém vzdělávacím programu je v rámci této oblasti také vymezeno učivo, které 

souvisí s problematikou zdraví. Je to [Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, 2012]: 

1. Lidské tělo 

2. Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy   

3. Péče o zdraví, zdravá výživa 

4. Návykové látky a zdraví 

5. Osobní bezpečí 

6. Situace hromadného ohrožení 

Problematika HIV/AIDS by tedy měla být probrána v rámci učiva Partnerství, 

Rodičovství a Sexuální výchova. Výstupy v rámci tohoto učiva jsou v RVP rozděleny 

do dvou období- 1. a 2. období. Výstup, který se přímo týká sexuální výchovy, je 

zahrnut v období druhém. V RVP je přímo uvedeno, že cílem je, aby žák uplatňoval 
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ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientoval se v bezpečných způsobech 

sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty. 

Člověk a zdraví: 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví má za úkol poskytnout žákům dostatek podnětů a 

informací, které ovlivní jejich názory a chování, a v důsledku pak pozitivně ovlivní 

jejich zdraví. Cílem této vzdělávací oblasti je, aby žáci pochopili zdraví jako hodnotu, 

pochopili smysl zdravotní prevence a chápali riziko, které je spojené s nemocí nebo 

jiným poškozením zdraví [Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 

2012]. Žáci se v této souvislosti seznamují také s různými nebezpečími, která negativně 

ovlivňují zdravotní stav člověka [Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, 2012]. Tato vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětů 

Výchova ke zdraví a Tělesná výchova.  

Výchova ke zdraví je předmět, který přináší základní informace, již mají přispět 

k poznání sebe sama v souvislosti s preventivní ochranou zdraví. Je dle rámcového 

učebního plánu vyučován pouze na druhém stupni ZŠ
42

 či víceletých gymnázií. Učí 

žáky rozvíjet a udržovat své zdraví v propojení všech jeho složek a být za ně 

odpovědný. Problematika HIV/AIDS je přímo zapracována do výstupů tohoto předmětu 

a nalezneme ji i v konkrétním učivu - Zdravý způsob života a péče o zdraví a Rizika 

ohrožující zdraví a jejich prevence. Tento učební okruh zahrnuje i téma Ochrana před 

přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy.  

Výstupy, které souvisejí s problematikou HIV/AIDS: 

- uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v 

souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami, svěří 

zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc [Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2012] 

- posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i 

zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní 

podpory zdraví [Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2012] 
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 ZŠ – základní škola 
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- projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům 

zdravého (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání,, 2012) 

- životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci 

školy a obce (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání,, 2012) 

- v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá 

odpovědnost za bezpečné sexuální chování (Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání,, 2012) 

Člověk a příroda: 

Tato vzdělávací oblast se zabývá okruhem problémů, které souvisejí s přírodou 

[Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2012]. V rámci této vzdělávací 

oblasti se vyučují vzdělávací obory, jako jsou Chemie, Fyzika, Přírodopis a Zeměpis. 

Tyto předměty poskytují žákům možnost poznávat systém přírody a přírodních jevů 

[Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2012]. Do této vzdělávací 

oblasti patří také podoblast - Biologie člověka a Obecná biologie a genetika. Během 

těchto kapitol má vyučující příležitost zmínit i problematiku HIV/AIDS, protože jednou 

z kapitol učiva Biologie člověka je kapitola Nemoci, úrazy a jejich prevence a 

v kapitole Obecná biologie a genetika je rozpracována kapitola Viry a bakterie. 

V rámci výstupů může být problematika HIV/AIDS zapracována do výstupů: 

- rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich 

prevence a léčby [Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2012] 

- uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro 

člověka [Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2012] 

Průřezová témata: 

Součástí RVP jsou i průřezová témata, která reprezentují aktuální společenské problémy 

či témata, jež jsou pro současnou společnost důležitá [Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání, 2012]. Průřezová témata procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a 

svých charakterem pomáhají realizovat klíčové kompetence [Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání, 2012]. Mezi průřezová témata RVP pro základní 

vzdělávání patří Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Multikulturní 

výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana a Výchova 
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v evropských a globálních souvislostech. Problematika HIV/AIDS může být součástí 

témat Osobností a sociální výchova, Výchova v evropských a globálních souvislostech, 

Výchova demokratického občana. Osobnostní a sociální výchova podle RVP přispívá 

k formování postojů a hodnot žáků a napomáhá k primární prevenci 

 sociálně - patologických jevů a škodlivých způsobů chování. Témata Výchova 

v evropských a globálních souvislostech a Výchova demokratického občana mohou 

svým charakterem přispět k uvědomění si, že problematiku HIV/AIDS je nutné řešit 

celosvětově a mohou pomoci vychovávat žáky k toleranci vůči infikovaným lidem. 

Všechny vzdělávací oblasti a průřezová témata pak přispívají k realizaci klíčových 

kompetencí. V RVP jsou uvedeny tyto kompetence: komunikativní, k učení, k řešení 

problémů, sociální a personální, občanské, pracovní [Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání, 2012]. Problematiku HIV/AIDS můžeme především zahrnout do 

kompetence občanské, kde je přímo uvedeno, že žák se zodpovědně rozhoduje podle 

dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně 

v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví [Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání, 2012]. 

5.  2.  5 Prevence HIV/AIDS, která není zahrnuta v RVP 

Dle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 72/2005 musí všechny 

školy v České republice mít v pedagogickém sboru učitele, který bude vykonávat funkci 

školního metodika prevence. Metodik prevence vytváří minimální preventivní program 

a odpovídá za jeho realizaci. Součástí tohoto programu může být rozpracováno i téma 

HIV/AIDS, a to například formou odborné přednášky, projektu či workshopu. Častou 

formou realizace tohoto tématu jsou odborné přednášky, které jsou vedené lékaři 

většinou s atestací v oboru  gynekologie a porodnictví. V této přednášce bývá zahrnuta 

problematika HIV/AIDS a další témata, která se týkají sexuální výchovy (např. 

plánované rodičovství, sexuálně přenosné choroby a jejich prevence). Dalším velmi 

významným projektem, který rozpracovává problematiku HIV/AIDS, která je zaměřena 

na základní školy, víceletá gymnázia a střední školy, je program Hrou proti AIDS, který 

organizuje Státní zdravotní ústav.  

Hrou proti AIDS je interaktivní hra, která má preventivní charakter. Má za úkol 

poskytnout žákům a studentům základních a středních škol a víceletých gymnáziím 
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dostatek informací z oblasti sexuálně-přenosných chorob včetně HIV/AIDS a 

antikoncepce s cílem zabránit vzniku těmto problémům u cílových skupin (Hrou proti 

AIDS, 2012). Program je organizován v pěti stanovištích, to znamená, že studenti či 

žáci jsou rozděleni do pěti skupin [Hrou proti AIDS, 2012]. Na každém stanovišti se 

nacházejí dva moderátoři, kteří závěrem předávají informace žákům/studentům, kteří 

s nimi spolupracují [Hrou proti AIDS, 2012]. Celý program probíhá 90 minut [Hrou 

proti AIDS, 2012]. Závěrem moderátoři vyhodnotí činnost skupiny body [Hrou proti 

AIDS, 2012]. Vyhrává ta skupina, která má nejvíce bodů.  

Názvy stanovišť: 

1) Cesty přenosu HIV [Hrou proti AIDS, 2012] 

Na tomto stanovišti má moderátor za úkol vysvětlit různé cesty a okolnosti přenosu 

HIV/AIDS na 15 obrázcích. Žák/student pak pomocí barev posoudí riziko přenosu 

červená - vysoké riziko, žlutá - minimální riziko a zelená - bez rizika. Moderátor 

posoudí správnost barevného označení a ohodnotí celou skupinu. 

2) Láska, sexualita a ochrana před HIV [Hrou proti AIDS, 2012] 

Na tomto stanovišti se vyskytuje kostka štěstí, která rozdělí účastníkům otázky a úkoly, 

ve kterých jde o jejich osobní postoje k ochraně před HIV/AIDS a přístup k HIV/AIDS 

v partnerském vztahu. 

3) Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných infekcí a HIV [Hrou proti 

AIDS, 2012] 

Na tomto stanovišti se členové skupiny seznamují s různými metodami zábrany početí a 

přenosu sexuálně přenosných nákaz a infekce HIV. Moderátor vždy představí 

antikoncepční pomůcku a řekne proti čemu je uživatel chráněn, když ji použije. 

Studenti/žáci pokládají doplňující otázky. Na konci je opět celá skupiny moderátory 

ohodnocena. 

4) Sexualita řečí těla [Hrou proti AIDS, 2012] 

Na tomto stanovišti je podstatné, aby účastníci pochopili vyjádření pocitů a situací, 

které se vztahují k lásce, sexualitě a partnerství pomocí řeči těla. Aktivita probíhá 

prostřednictvím kartiček, na kterých jsou popsány různé situace. Jeden či dva účastníci 

mají za úkol vytáhnout jednu kartičku a danou situaci pantomimicky předvést. Zbytek 
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skupiny hádá, o jakou situaci se jedná. Moderátor jednotlivé situace vysvětluje a 

zároveň skupinu hodnotí. 

5) Život s HIV/AIDS [Hrou proti AIDS, 2012] 

Účastníci si vymyslí smyšlenou osobu, kterou pojmenují. Moderátor pak 

prostřednictvím této osoby seznamuje účastníky s biologickými, psychickými a 

sociálními aspekty nákazy HIV/AIDS. Účastníci mají možnost klást moderátorovi 

doplňující otázky. Moderátor má také za úkol hodnotit účastníky. 

Tento projekt je financován z Národního programu podpory zdraví jeho smyslem je 

předat mládeži dostatek informací jinou formou, než-li je klasická výuka či přednášky a 

přemýšlet o vlastních postojích a v možných rizikových situacích. 

5.  2.  6 Tvorba ŠVP 

Na základě RVP si každá škola vytváří svůj koncept vzdělávání v oblasti HIV a AIDS. 

Tento koncept je zahrnut v ŠVP
43

, který je součástí povinné školní dokumentace. ŠVP 

formuluje konkrétní cíle, délku, obsah a formy výuky jednotlivých oblastí. Z předchozí 

kapitoly vyplývá, že problematika HIV/AIDS patří především do oblasti Výchovy 

zdraví (Člověk a zdraví), ale témata týkající se zdraví jsou součástí dvou dalších 

vzdělávací oblastí (Člověk a jeho svět a Člověk a příroda). Jakým způsobem bude 

koncipována samotná výuka, která se týká problematiky zdraví a jejího tématu 

HIV/AIDS, záleží na každé škole. Zvolenou koncepcí školy usilují o to, aby žáci na 

základě získaných znalostí a osvojených dovedností zaujali trvalé postoje k celoživotní 

podpoře a ochraně zdraví (Marádová, 2006). 

Při zařazení problematiky zdraví do ŠVP je nutné si stanovit – výběr způsobu realizace 

vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví v učebním plánu školy, název 

vyučovacího předmětu a jeho zařazení do učebního plánu školy, charakteristika 

vyučovacího předmětu a propojenost předmětu s průřezovými tématy (Marádová, 

2006). 
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- Výběr způsobu realizace vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví 

v učebním plánu školy 

Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví může být realizován dvěma způsoby. První 

způsob je vytvoření samostatného předmětu a druhý způsob je vytvoření integrovaného 

předmětu, který se skládá s tematických okruhů z dvou či více vzdělávacích oborů. 

V každém případě je důležité dodržet postupné rozvíjení témat oboru Výchovy ke 

zdraví (Marádová, 2006). 

Vytvoření samostatného předmětu umožňuje detailní rozpracování vzdělávacího obsahu 

v návaznosti na přesahy do dalších oblastí základního vzdělávání. Obsah je ještě 

obohacen o implementaci průřezových témat. Tento způsob také umožňuje důkladné 

rozpracování očekávaných výstupů pro jednotlivé tematické okruhy v cyklickém pojetí 

a naznačit možné propojení s ostatními vzdělávacími obory (Marádová, 2006). 

Vytvoření integrovaného předmětu klade vysoké nároky na spolupráci jednotlivých 

pedagogů školy. Převážně na jejich dovednosti funkčně, logicky a časově provázat 

integrované tematické celky, tak aby nedocházelo pouze k formálnímu spojení obsahů. 

Je nepřípustné, aby byl vzdělávací obsah Výchovy ke zdraví rozptýlen do několika 

vyučovacích předmětů. Tento přístup neumožňuje uplatňovat účinné strategie a nevede 

k naplnění očekávaných výstupů (Marádová, 2006). 

- Název vyučovacího předmětu a jeho zařazení do učebního plánu     

Každá škola si název předmětu (samostatného i integrovaného) volí sama. V rámci 

druhého stupně je jedním z nejvýhodnějších způsobů vytvořit samostatný předmět 

s názvem Výchova ke zdraví. Důležité je zařadit tento předmět už s nástupem na druhý 

stupeň – od 6. ročníku základní školy a od primy v rámci víceletých gymnázií. Tento 

způsob umožní dobrou návaznost na vzdělávací oblast prvního stupně Člověk a jeho 

svět a komplexní rozvoj znalostí v oblasti zdraví, umožní dobrý rozvoj sociálních 

dovedností žáků, vytvoření pozitivního vztahu k podpoře zdraví (Marádová, 2006). 

- Charakteristika předmětu Výchovy ke zdraví  

Předmět Výchova ke zdraví naplňuje výstupy oboru Výchovy ke zdraví. Cílové 

zaměření tohoto předmětu je: formování pozitivních vztahů k vlastnímu zdraví, utváření 

pozitivních mezilidských vztahů, utvoření odpovědného chování a osvojení sociálních 

dovedností (Marádová, 2006). Vzdělávací obsah je uspořádán cyklicky, kdy každý rok 
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se opakují základní tematické okruhy, každý rok je k učivu přidán nějaký nový 

poznatek. Současně se očekává, že podporu zdraví bude škola realizovat i formou 

skrytého kurikula (Výchova ke zdraví je součástí života školy) (Marádová, 2006). 

- Propojenost předmětu s průřezovými tématy  

Svým charakterem je Výchovy ke zdraví propojena s průřezovým tématem Osobnostní 

a sociální výchova, která má za úkol působit v rovině osobnostního, sociálního a 

mravního rozvoje. Žákovi pomáhá v oblasti mezilidských vztahů, psychohygieny, 

řešení problémů, rozhodovacích schopností, prevence sociálně-patologických jevů a 

komunikace (Marádová, 2006). 

- Použití didaktických prostředků v hodinách Výchovy ke zdraví 

Během hodin je vhodné používat různé didaktické prostředky, které zpřesňují, 

zefektivňují a podmiňují průběh vyučovacího procesu (Skalková, 2007). Součástí 

didaktických prostředků jsou i učební pomůcky. Učební pomůcky usnadňují proces 

učení a pomáhají k hlubšímu osvojení vědomostí (Skalková, 2007). Prostřednictvím 

učebních pomůcek se uplatňuje didaktický princip názornosti. Mezi učební pomůcky, 

které se využívají při výuce, patří různé anatomické pomůcky, filmy, skutečné předměty 

(antikoncepční pomůcky) a odborná literatura (učebnice, příručky, atlasy, texty). 

Učebnice je jedna z nejdůležitějších učebních pomůcek. V současné době musí být 

každá učebnice, která se používá v českém školství, musí být schválená MŠMT
44

. Pro 

výuku na druhém stupni se dnes nejčastěji používá učebnice Občanská výchova, 

Rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia vydaná nakladatelstvím Fraus 

v roce 2005. Také lze využít učebnici Rodinné výchovy – zdravý životní styl 1., 2. díl, 

kterou vydalo nakladatelství Fortuna v roce 2003. K této učebnice je ještě připojen 

pracovní sešit pro žáky. 
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6. Vlastní výzkumné šetření 

6.  1 Popis výzkumného šetření 

6.  1.  1 Charakteristika cíle výzkumného šetření 

Cílem výzkumného šetření je ověřit znalosti a postoje dospívajících k problematice 

HIV/AIDS ve vybraném regionu a navrhnout doporučení pro jednotlivé školy účastnící 

se výzkumného šetření. Základním aspektem je, aby výuka týkající se tohoto tématu 

byla skutečně kvalitní, poskytovala žákům dostatečné množství informací, vytvořila 

bezpečné vzorce chování a utvořila u nich tolerantní a stabilní postoje k lidem 

nakaženým HIV a trpícím onemocněním AIDS. 

6.  1.  2 Charakteristika cílové skupiny 

Jako cílová skupina byli vybráni žáci osmých ročníků základních škol a studenti tercie 

jednoho víceletého gymnázia. Všechny se nacházejí ve slánském regionu. Tato skupina 

byla vybrána cíleně. V průběhu školní výuky členové vybrané skupiny prošli několika 

fázemi vzdělávání, kde se o dané problematice mohli dozvědět a utvořit si vlastní názor 

na infekci HIV a onemocnění AIDS. V tomto věkovém období také členové vybrané 

skupiny začínají pomýšlet na vlastní sexuální život.  

Slánský region byl zvolen záměrně. Oblast se nachází ve Středočeském kraji v blízkosti 

hlavního města. Centrem je město Slaný, které spadá pod okres Kladno. V samotném 

městě žije 15 tisíc obyvatel. Slaný je město, kde je soustředěn zejména strojírenský 

průmysl. V okolních vesnicích je rozvinuta intenzivní zemědělská výroba. Ve městě se 

nacházejí tři základní školy. Obyvatelstvo tvoří zejména starousedlíci, kteří zde žijí po 

několik generací. V posledních letech se do Slaného stěhují též lidé, kteří jsou 

zaměstnáni v Praze, kam denně dojíždějí za prací. Slaný je malé město, které je typické 

tím, že se lidé navzájem znají. Tato skutečnost dále ovlivňuje chování dospělých, dětí i 

dospívajících.  

Dalším důvodem, proč jsem zvolila slánský region, je, že ve Slaném žiju celý život. 

Navštěvovala jsem zde základní školu, střední školu jsem absolvovala v Kladně. Z toho 

důvodu mě zajímá, jakým způsobem jsou děti v regionu, který považuji za svůj, 

vzdělávány, a jak jsou formovány jejich postoje v problematice, která je tak aktuální a 

týká se života celé společnosti. Typy vybraných škol jsou různorodé. Víceleté 
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gymnázium je výběrová škola, kam žáci nastupují od šestého ročníku. 2. Základní škola 

Slaný se nachází v centru města. Jedná se o školu s dlouholetou tradicí. 3. Základní 

škola je typická sídlištní školou, která byla založena v 60. letech 20. století. Poslední 

školou je vesnická základní škola v Kvílících. 

6.  1.  3 Výzkumné hypotézy 

1. Žáci víceletého gymnázia budou mít lepší výsledky ve znalostní části dotazníku 

než ostatní. 

Odůvodnění: 

Víceleté gymnázium je výběrová škola, kam se žáci dostávají na základě písemné 

přijímací zkoušku. Z toho důvodu se domnívám, že žáci ve znalostní části dotazníku 

dopadnou statisticky lépe než žáci základních škol. 

2. Žáci osmé třídy ZŠ Kvílíce budou mít horší výsledky ve znalostní části dotazníku 

než ostatní. 

Odůvodnění: 

ZŠ  Kvílíce je velmi malá venkovská škola, kde se všichni navzájem znají. 

Domnívám se, že jejich výsledky budou horší, protože zde bude určitý kulturní blok 

vykládat téma HIV/AIDS mladé generaci. 

3. Žáci 2. ZŠ Slaný a 3. ZŠ Slaný budou mít statisticky vyrovnané výsledky ve 

znalostní části dotazníku. 

Odůvodnění: 

Jedná se o dvě velmi podobné školy, které jsou na podobné úrovni, proto se 

domnívám, že výsledky žáků se nebudou výrazně odlišovat. 

4. V postojových otázkách se výsledky žáků nebudou výrazně odlišovat.  

Odůvodnění: 

Všichni respondenti jsou v přibližně totožném věku, proto se domnívám, že jejich 

názory si budou velmi blízké. 
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6.  1.  4 Metodologie výzkumného šetření 

Jako výzkumný nástroj bylo zvoleno dotazníkové šetření (viz přílohy), strukturovaný 

rozhovor s učitelem, který problematiku HIV/AIDS vyučuje (viz přílohy) a 

vyhodnocení ŠVP vybraných škol. Výzkumné šetření proběhlo ve dvou fázích. V první 

fázi byla provedena pilotní sonda (předvýzkum) k ověření výzkumných nástrojů. 

V druhé fázi proběhlo vlastní výzkumné šetření na zvolených školách. Nejdříve byly 

školy kontaktovány a osloveny z důvodu výzkumu. Následně proběhlo hodnocení ŠVP. 

Jako kritéria hodnocení ŠVP byla zvolena: 

 1. třída, v které se začíná problematika HIV/AIDS vyučovat 

 2. řazení učiva (spirálovité, cyklické, lineární) 

 3. počet předmětů, v kterých je problematika HIV/AIDS vyučována 

 Poté byl každé třídě předložen dotazník k vyplnění. Žáci na jeho vypracování měli 20 

minut a pracovali samostatně. Po vyplnění dotazníku následoval strukturovaný rozhovor 

s učitelem, který problematiku HV/AIDS vyučuje. Po skončení aktivní části 

výzkumného šetření bylo provedeno vyhodnocení škol a do závěru byla uvedena 

doporučení pro jednotlivé školy.  

6.  1.  5 Pilotní sonda 

Charakteristika školy 

Pilotní sonda proběhla na 11. ZŠ Kladno, Vašatova 1438. Škola má celkem 14 tříd od 1. 

do 9. ročníku. Školu navštěvuje celkem 330 žáků. Škola se nachází v centru města 

Kladna. Škola byla založena 1. 1. 1995 a jejím zřizovatelem je Statutární město Kladno. 

Škola spolupracuje na operačním programu Vzdělání pro konkurenceschopnost - EU 

peníze školám
45

.  

Odůvodnění výběru 

Škola se nachází v kladenském okrese, ale není přímo na Slánsku, jako školy zařazené 

do výzkumného šetření. Škola má příznivou polohu. Nachází se ve středu města a 

městskou hromadnou dopravou je snadno dostupná ze všech jeho částí. Pro školu je 
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 Tento operační program je podporován Evropským sociálním fondem, Evropskou unií a Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy.  
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typické přátelské rodinné prostředí školy a její kvalitní vybavení. Dalším pozitivem byla 

vynikající spolupráce s vedením školy a učitelským sborem.  

Popis ŠVP se zaměřením na problematiku HIV/AIDS 

Školní vzdělávací program se nazývá Škola - základ života
46

. V ŠVP je problematika 

HIV/AIDS rozpracována do tří vyučovaných předmětů. Jedná se o předměty Rodinná 

výchova, Přírodopis a Občanská výchova. Výuka probíhá v koedukovaných třídách ve 

všech ročnících. 

Rozpracování tématu v ŠVP v 6. - 9. ročníku základního vzdělávání  

- 7. ročník 

V rámci předmětu Občanská výchova, který se vyučuje 1 hodinu týdně, jsou v 7. 

ročníku vyučována témata Osobní bezpečí a Rozvoj osobnosti.  

Téma Osobní bezpečí se dle ŠVP zabývá krizovými situacemi a problematikou 

návykových látek. Během vyučování tématu Návykové látky lze problematiku 

HIV/AIDS zmínit. Například, když učitel zdůrazní zdravotní rizika spojená s užíváním 

návykových látek. 

Dalším tématem je Rozvoj osobnosti. V tomto tématu se žáci seznamují se zdravým 

životním stylem, ochranou zdraví a hygienou. Do tématu je zařazena problematika 

HIV/AIDS infekce v souvislosti s ochranou zdraví. 

- 8. ročník 

V 8. ročníku se žáci seznamují s problematikou HIV/AIDS infekce v předmětech 

Přírodopis a Rodinná výchova. V Přírodopisu se vyučuje téma Biologie člověka. V 

rámci tohoto tématu se žáci seznamují s orgánovými soustavami, mimo jiné i s 

pohlavním ústrojím. V ŠVP je v rámci tématu Rozmnožovací soustava stanoven cíl 

seznámit žáky s jednotlivými způsoby ochrany před pohlavními chorobami, což přímo 

souvisí s danou tematikou. 

V předmětu Rodinná výchova, který se vyučuje 2 hodiny týdně, jsou probírána témata 

Péče o zdraví a Prevence zneužívání návykových látek.  Cílem výuky tématu Péče o 

zdraví je, aby se žáci seznámili s prevencí různých onemocnění včetně HIV/AIDS. V 
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Tento školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu, který vznikl na základě 

zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání  
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rámci tématu Prevence zneužívání návykových látek jsou zdůrazňována zdravotní rizika 

spojená se závislostmi, tedy i riziko přenosu infekce HIV/AIDS. 

- 9. ročník 

 V 9. ročníku je téma HIV/AIDS infekce zahrnuta do předmětu Rodinná výchova, který 

se vyučuje 2 hodiny týdně. V rámci tohoto předmětu je zpracována část nazvaná 

Sexuální výchova, která se skládá z několika témat. Problematika HIV/AIDS je 

vyučována v tématech Láska a citový život - sexuální chování, Plánované rodičovství- 

sexuální odpovědnost, pohlavní choroby a sexuální orientace. 

Strukturovaný rozhovor s učitelem 

Na škole vyučuje předmět Rodinná výchova učitelka, která má 20 let praxe na základní 

škole. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK s odborností Občanská nauka a 

Přírodopis. 

Otázky: 

- Jak je rozpracována problematika HIV/AIDS v rámci ŠVP? /V rámci jakých 

předmětů se problematika HIV/AIDS učí? 

„Problematika HIV/AIDS je rozpracována zejména v předmětu Rodinná výchova, dále 

tuto problematiku mají možnost zmínit kolegové v Občanské nauce a Přírodopisu.“ 

- Jaké vyučovací metody při výuce používáte? 

„Nejčastěji používám klasickou výkladovou hodinu, kterou kombinuji s volnějšími 

metodami, kde mají žáci možnost projevit svoji tvořivost a názor (skupinová práce, 

projekty, diskuze a další)“ 

- Měl/a jste při výkladu této látky někdy nějaký problém s žákem nebo s rodičem? 

„Během své praxe jsem se nesetkala s žádným problémem, který by souvisel s výukou 

problematiky HIV/AIDS či se sexuální výchovou. Naopak děti toto téma velmi zajímá. 

Při hodině více spolupracují a kladou otázky. Ani s rodiči nikdy žádný problém nebyl.“ 

Zadání dotazníků 

Dotazník byl zadán 8. ročníku školy (8. A) dne 5. 3. 2012. Zadání byla přítomna 

učitelka dějepisu. Žáci měli na vyplnění dotazníku max. 20 minut. Dotazníkového 

šetření se účastnilo celkem 20 respondentů. Z toho bylo 60 % dívek a 40 % chlapců. 

Vyřazen nebyl žádný dotazník. Věk respondentů se pohyboval v rozmezí 13-14 let. 
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Během vyplňování dotazníku žáci nevznesli žádný dotaz. Z celkového počtu 20 

respondentů (100 %), bylo 16 (80 %) respondentů ve věku 14 let, 4 respondenti byli ve 

věku 13 let (20 %). 

Vyhodnocení dotazníků 

Otázka č. 3: Označte správné tvrzení o HIV, AIDS 

Tabulka č. 1:Definice  

Druhy výběru Absolutní četnost Relativní četnost 

a)HIV je virová infekce, která 

později vyvolá onemocnění AIDS  
12 respondentů 60 % 

b)HIV je onemocnění, které je 

vyvolané virem, AIDS je 

onemocnění vyvolané bakterií 

6 respondentů 30 % 

c)AIDS je virová infekce, která 

vyvolá onemocnění HIV 
2 respondenti 10 % 

d)Ani jedna odpověď není správná 0 respondentů 0 % 

Otázka č. 4: HIV se přenáší?(Označte všechny správné možnosti) 

Tabulka č. 2:Přenos infekce 

Druhy výběru Absolutní četnost Relativní četnost 

a)Pohlavním stykem 20 respondentů 100 % 

b)Krví 19 respondentů 95 % 

c)Bodnutím hmyzu 1 respondent 5 % 

d)Injekční jehlou se 

stříkačkou 
16 respondentů 80 % 

e)Z matky na plod 12 respondentů 60 % 

f)Dotykem 2 respondenti 10 % 

g)Použitím stejných příborů, 

oblečení, talířů 
2 respondenti 10 % 

h)Z toalety 4 respondenti 
20 % 

i)Tetování, piercing 3 respondenti 15 % 
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Otázka č. 5: Proti HIV se můžeme chránit (Označte všechny správné možnosti), 
Tabulka č. 3:Ochrana proti HIV/AIDS 

Druhy výběru Absolutní četnost Relativní četnost 

a)Kondomem 20 respondentů 100 % 

b)Hormonální antikoncepcí 7 respondentů 35 % 

c)Pesarem 1 respondent 5 % 

d)Použitím jednorázových 

zdravotnických pomůcek  
6 respondentů 30 % 

e)Používáním spermicidů 

(látky ničící spermie při 

pohlavním styku) 

3 respondenti 15 % 

f)Být věrný 4 respondenti 20 % 

g)Abstinence sexuálního 

kontaktu 
15 respondentů 75 % 

Otázka č. 6: Co poradíte známému, když Vám řekne, že má podezření, že se nakazil 

HIV infekcí? 

V rámci této otázky se všichni žáci v odpovědi shodovali. Všichni napsali, že by jedince 

odeslali k lékaři nebo do nemocnice. Ani jeden však neuvedl specializované pracoviště 

v nemocnici Na Bulovce. Nikdo také nepřipojil, že tento člověk by měl dodržovat určité 

zásady chování a měl by upozornit svého sexuálního partnera/partnery. 

Otázka č. 7: Zásady chování HIV- pozitivního člověka 

Tabulka č. 4:Zásady 

Druhy výběru Absolutní četnost Relativní četnost 

a)Měl by vždy používat při 

pohlavním styku prezervativ  
18 respondentů 90 % 

b)Měl by vždy po použití 

vydezinfikovat toaletu, příbory, 

talíře a další pomůcky 

4 respondenti 20 % 

c)Měl by pravidelně užívat 

lékařem předepsané léky 
18 respondentů 90 % 

d)Měl by nosit roušku, aby virus 

nepřenesl při rozhovoru s jinými 

lidmi 

6 respondentů 30 % 

e)Měl by na svou infekci 

upozornit zdravotníky v 

nemocnici 

18 respondentů 90 % 

f)Neměl by navštěvovat plavecké 

haly 
7 respondentů 35 % 

g) Neměl by darovat krev 20 respondentů 100 % 
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h)Měl by přestat provozovat 

veškeré sporty 
1 respondent 5 % 

Otázka č. 8: V kolika letech by se měli lidé dozvědět o HIV- infekci? 

Tabulka č. 5: : Věk I 

Druhy výběru Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní četnost 

a)V předškolním věku (v 

mateřské škole) 
0 respondentů 0 % 0 % 

b) Na prvním stupni 

základní školy 
7 respondentů 35 % 35 % 

c) Na druhém stupni 

základní školy 
9 respondentů 45 % 80 % 

d) Na střední škole 2 respondenti 10 % 90 % 

e) Ještě později 2 respondenti 10 % 100 % 

Otázka č. 9: Kdy jste se poprvé o tomto onemocnění dozvěděli vy? 

Tabulka č. 6: Věk II 

Druhy výběru Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní četnost 

a)V předškolním věku (v 

mateřské škole) 
Žádný respondent 0 % 0 % 

b)Na prvním stupni 

základní školy 
17 respondentů 85 % 85 % 

c) Na druhém stupni 

základní školy 
3 respondenti 15 % 100 % 

Otázka č. 10: Jaký symbol vyjadřuje solidaritu s lidmi HIV- pozitivními? 

Tabulka č. 7:Symbol solidarity 

Druhy výběru Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní četnost 

a)Červená stužka 16 respondentů 80 % 80 % 

b) Bílá pastelka 0 respondentů 0 % 80 % 

c) Žlutá květina 4 respondenti 20 % 100 % 

Otázka č. 11: Myslíte si, že by se nemocní s diagnózou AIDS měli izolovat? 

Tabulka č. 8:Izolace 

Druhy výběru Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní četnost 

a)Souhlasím s izolací těchto 

lidí, jsou nebezpeční pro ostatní 
4 respondenti 20 % 20 % 

b) Souhlasím s tím, aby tito lidé 

měli zvláštní podmínky při styku 

s druhými, protože mají 

oslabenou imunitu a ostatní lidé 

by je mohli poškodit na zdraví 

7 respondentů 35 % 55 % 

c) Nevím 1 respondent 5 % 60 % 
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d) Nesouhlasím s izolací těchto 

lidí, je to diskriminace 
8 respondentů 40 % 100 % 

Otázka č. 12: Infekce HIV postihuje? 

Tabulka č. 9: Postižení infekcí 

Druhy výběru Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní četnost 

a)Každého člověka, který se 

chová rizikově 
14 respondentů 70 % 70 % 

b) Homosexuální páry, které 

se rizikově chovají  
1 respondent 5 % 75 % 

c) Heterosexuální páry, které 

se rizikově chovají 
1 respondent 5 % 80 % 

d)Narkomany, kteří se chovají 

rizikově 
4 respondenti 20 % 100 % 

Otázka č. 13: Setkali jste se s HIV- pozitivní osobou? 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že 19 (95 %) dotázaných se vědomě s HIV- pozitivní 

osobou nesetkalo. Do podotázky pak měli uvést, jak si myslí, že by se lidé měli chovat 

při setkání s HIV- pozitivní osobou.  

Odpovědi byly následující: 

- 10 respondentů uvedlo, že by měli být opatrní při osobním kontaktu, úrazu 

- 5 respondentů uvedlo, že by se měla nosit rouška, nejíst, nepít ze stejného 

nádobí 

- 3 respondenti by své chování nezměnili 

- 1 respondent uvedl, že by tento člověk měl být v nemocnici na pozorování 

Z dotazníkového šetření jsem také zjistila, že jeden respondent se s HIV- pozitivní 

osobou setkal. Respondent uvádí, že k tomu došlo v nemocnici, kde byl hospitalizován 

jeho rodinný příslušník. 

Otázka č. 14: Je správné, aby HIV- pozitivní žena měla dítě? 

Tabulka č. 10: Těhotná žena a HIV  

Druhy výběru Absolutní četnost Relativní četnost Kumulativní četnost 

a)Není správné, aby HIV- 

pozitivní žena byla těhotná a 

měla dítě, může ho nakazit 

infekcí HIV 

13 respondentů 65 % 65 % 

b)Nevím 0 respondentů 0 % 65 % 
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c) Pokud pravidelně užívá 

léky a má dobré rodinné 

zázemí, dítě mít může 

7 respondentů 35 % 100 % 

Otázka č. 15: Myslíte si, že zaměstnavatel má právo vědět, že jeho zaměstnanec je HIV- 

pozitivní? 

Tabulka č. 11: Zaměstnavatel 

Druhy výběru Absolutní 

četnost 

Relativní četnost Kumulativní četnost 

a)Nemá právo to nikdy vědět 1 respondent 5 % 5 % 

b) Má právo vždy to vědět 3 respondenti 15 % 20 % 

c) Nevím 2 respondenti 10 % 30 % 

d) Má právo to vědět, když je 

zde možnost, že se také mohl 

nakazit HIV infekcí (např. 

díky pracovnímu úrazu) 

14 respondentů 70 % 100 % 

Otázka č. 16: Odmítli byste krevní transfuzi, kvůli obavě z HIV infekce? 

Z odpovědí vyplývá, že 13 (65 %) dotázaných se neobává nákazy pocházející z HIV 

infekce a 7 (35 %) dotázaných se obává možné nákazy z krevní transfuze- považuji toto 

číslo za poměrně vysoké.  

Zhodnocení pilotní sondy 

Pilotní sonda proběhla na 11. ŽŠ Kladno v třídě 8. A. Na základě zjištěných údajů se 

domnívám, že pro výzkumnou část bude třeba několik úprav. Rozhodla jsem se, že 

zachovám stávající strukturu zjišťování informací – vyhodnocení ŠVP, strukturovaný 

rozhovor s vyučujícím, dotazníkové šetření v osmých třídách ZŠ a tercii víceletého 

gymnázia. Rozhodla jsem se prodloužit dobu pro vyplnění dotazníku z 20 na 30 minut. 

Žáci totiž po 20 minutách nebyli hotovi. Pro doplnění obecných informací jsem přidala 

rozhovor se školním metodikem prevence. Domnívám se, že toto téma je možné zařadit 

do minimálního preventivního programu.  

Struktura otázek pro školního metodika prevence: 

1) Pořádá škola nějaké speciální akce v rámci minimálního preventivního 

programu, které se týkají problematiky HIV/AIDS? 

2) Pokud ano, tak pro jaké ročníky je pořádá? 

3) Zda jsou akce koedukované? 
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4) Přispívají na akce žáci finančně? 

5) V kolikátém ročníku žáci akce absolvují? 

6) Pokud škola žádné akce nepořádá, tak z jakého důvodu? 

 

7. Výzkumné šetření 

7.  1 Charakteristika škol, které se zúčastnily výzkumného šetření 

Výzkumného šetření se zúčastnily tři základní školy a jedno víceleté gymnázium ze 

slánského regionu.  

7.  1.  1 3. ZŠ Slaný 

Škola byla založena v 60. letech 20. století. Školní areál se nachází ve velkém sídlišti na 

okraji města Slaný. Škola má celkem 9 ročníků, děti jsou rozděleny do 24 tříd. Škola 

organizuje zajímavé kroužky (sportovní kroužky, dramatický kroužek a další), účastní 

se velkého množství projektů. Spolupracuje na operačním programu Vzdělání pro 

konkurenceschopnost - EU peníze školám. 

7.  1.  2 2. ZŠ Slaný 

2. Základní škola Slaný se nachází v centru města Slaný mezi starou zástavbou města. 

Jedná se o školu s dlouholetou tradicí. Škola poskytuje vzdělání 560 dětem od 6 do 15 

let a je zapojena do evropského projektu Vzdělání pro konkurenceschopnost – EU 

peníze školám. 

7.  1.  3 Gymnázium Václava Beneše Třebízského Slaný 

Gymnázium Slaný poskytuje vzdělání odpovídající druhému stupni základní školy, 

středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Nabízí čtyřleté a osmileté 

studium. Gymnázium navštěvuje celkem 432 studentů. Gymnázium má ve Slaném 

dlouholetou tradici a jeho kořeny sahají až do 17. století. Je také fakultní školou 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.  
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7.  1.  4 ZŠ Kvílice 

Základní škola v Kvílicích se nachází v okrese Kladno. Jedná se o školu vesnickou, 

která v každém ročníku otevírá pouze jednu třídu. Škola má vhodnou polohu, která 

umožňuje, aby ji navštěvovali i děti z okolních vesnic, které by jinak musely obtížně 

dojíždět do okolních měst. Škola organizuje pro žáky mnoho sportovních akcí, 

zájmových kroužků a dalších volnočasových aktivit.  

7.  2 Rozpracování tématu ŠVP vybraných škol 

Ze studia ŠVP vyplývá, že každá škola, která se zúčastnila výzkumného šetření, 

problematiku HIV/AIDS zpracovává v různých předmětech a v různých ročnících. 

Během studia ŠVP jsem zjistila, že by jednotlivé školy problematiku HIV/AIDS 

probíraly stejným způsobem. Jako hodnotící nástroj byla při studiu ŠVP  použita tato 

kritéria. 

1. třída, v které se začíná problematika HIV/AIDS vyučovat 

2. řazení učiva (spirálovité, cyklické, lineární) 

3. počet předmětů, v kterých je problematika HIV/AIDS vyučována 

7.  2.  1 3. ZŠ Slaný 

ŠVP školy se nazývá Škola pro všechny a je v platnosti od roku 2007. Infekce 

HIV/AIDS je rozpracována v rámci předmětů Tělesná výchova a zdraví, Přírodopis, 

Občanské nauka. V šestém a sedmém ročníku není problematika HIV/AIDS vůbec 

rozpracována. 

- 8. ročník 

V osmém ročníku je téma zpracováno v  předmětu Občanská nauka. V Občanské nauce 

mají žáci možnost seznámit se s problematikou HIV/AIDS. V tématu Člověk a 

dospívání jsou probírána rizika spojená s dospíváním, ve kterých je zahrnuto i 

nebezpečí nákazy HIV. 

- 9. ročník 

V devátém ročníku je téma součástí dvou předmětů – Tělesná výchově a zdraví a 

Přírodopis 
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a) Tělesná výchova a zdraví 

Oblast Výchovy ke zdraví je zde zpracována v rámci předmětu Tělesná výchova a 

zdraví. Žáci se od 6. do 9. ročníku seznamují především s jednotlivými pohybovými 

aktivitami a jejich významem pro zdraví. Obecná témata oblasti Výchovy ke zdraví 

(sexuální výchova, výživa, infekční a neinfekční nemoci a další) jsou velmi málo 

rozpracována a vyskytují se pouze v jedné části tohoto předmětu pro každý ročník. 

Problematika HIV/AIDS se vyučuje až v devátém ročníku, kde je v ŠVP vymezen 

prostor pro Sexuální výchovu, kam je zařazeno i téma HIV/AIDS. 

b) Přírodopis 

V předmětu Přírodopis probíhá edukace o tématu HIV/AIDS také až v devátém ročníku 

studia. V tématu Biologie člověka - Člověk a zdraví, je jedním z probíraných témat 

Nebezpečí pohlavních chorob a HIV/AIDS. 

7.  2.  2 2. ZŠ Slaný 

ŠVP není nijak specificky profilován. Jsou zde shrnuty základní cíle, jednotlivé učivo a 

výstupy učiva. Problematika HIV/AIDS je zahrnuta v rámci předmětu Rodinná výchova 

a Přírodopis. Předmět Rodinná výchova je v ŠVP uveden ve formě cyklického rozvíjení 

veškerého učiva, tedy i problematiky HIV/AIDS. 

- 6. ročník 

V šestém ročníku žáci probírají téma HIV/AIDS během předmětu Rodinná výchova, 

kde jsou rozpracovány všechny okruhy. Problematika HIV/AIDS je zmíněna v rámci 

tématu Rizika ohrožující zdraví, kde se o problému HIV/AIDS žáci dozvídají 

v souvislosti s drogovou závislostí a v oblasti Změny v životě a jejich reflexe, kde se 

žáci seznamují s pohlavní hygienou.  

- 7. ročník 

V sedmém ročníku je toto téma opět zmíněno v předmětu Rodinná výchova v rámci 

okruhů Rizika ohrožující zdraví a v oblasti Zdravý způsob života a péče o zdraví 

v návaznosti na ochranu před infekčními i neinfekčními nemocemi. 
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-  8. ročník 

 V osmém ročníku je téma probíráno jako součást předmětu Přírodopis, HIV/AIDS je 

rozebráno v Biologii člověka a to během výkladu o pohlavní a hormonální soustavě. 

- 9. ročník 

Téma je zpracováno předmětu Rodinná výchova v oblasti Změny v životě a jejich 

reflexe a v oblasti Rizika ohrožující zdraví. 

7.  2.  3 Gymnázium Václava Beneše Třebízského Slaný 

Témata Výchovy ke zdraví jsou vyučována jako součást předmětů Občanská výchova a 

Přírodopis. Není organizován žádný speciální předmět v průběhu vyučování, který by 

zahrnoval všechna témata určená v RVP v oblasti Výchovy ke zdraví. Problematika 

HIV/AIDS je probírána v rámci předmětu Přírodopis během výkladu o biologii člověka 

a jeho pohlavní soustavě v tercii.  

7.  2.  4 ZŠ Kvílice 

V ŠVP je HIV/AIDS vyučováno v  předmětu Výchova ke zdraví a Přírodopis. Výchova 

ke zdraví je vyučován od sedmé do deváté třídy s časovou dotací 1 hodina týdně. 

Předmět Přírodopis je vyučován od šestého do devátého ročníku s časovou dotací 2 

hodiny týdně. 

- 7. ročník 

V sedmé třídě je problematika HIV/AIDS vyučována v rámci předmětu Výchova ke 

zdraví při probírání tématu o infekčních a neinfekčních nemocech. 

- 8. ročník 

V osmé třídě je problematika HIV/AIDS vyučována v předmětu Přírodopis během 

výuky biologie člověka a jeho pohlavní soustavy. 

- 9. ročník 

V deváté třídě je téma HIV/AIDS vyučováno v předmětu Výchova ke zdraví během 

výkladu sexuality člověka a bezpečného chování. 
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7.  2.  5 Celkové vyhodnocení ŠVP 

Z ŠVP jednotlivých škol, které se účastnily výzkumného šetření, vyplývá, že každá 

škola řeší výuku problematiky HIV/AIDS různě a svůj ŠVP přizpůsobuje svým 

možnostem.  

Jako hůře zpracované ŠVP v oblasti problematiky zdraví hodnotím ŠVP 3. Základní 

školy Slaný a Gymnázia Václava Beneše Třebízského Slaný.  

Na 3. ZŠ je HIV/AIDS infekce vyučována v  předmětu Tělesná výchova a zdraví. 

V tomto předmětu, který obsahuje většinu témat z oblasti Výchovy ke zdraví z RVP a 

tedy i problematiku HIV/AIDS, má dominantní postavení probírání tématu Pohybová 

aktivita a její význam pro zdraví. Učivo není rozvíjeno spirálovitou formou. Žáci se o 

problematice HIV/AIDS dozvídají od 8. Ročníku v předmětu Občanská výchova. 

V předmětu Tělesná výchova a zdraví je učivo zařazeno až v devátém ročníku. 

V devátém ročníku jsou žáci dále s problematikou HIV/AIDS seznámeni v rámci 

předmětu Přírodopis během tématu Biologie člověka. Důvody tohoto uspořádání 

spatřuji v tom, že škola je koncipována jako sportovní a dokonce v dřívějších letech zde 

byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou předmětu Tělesná výchova. 

 Za nedostatečně zpracovaný ŠVP považuji ŠVP Gymnázia Václava Beneše 

Třebízského Slaný, kde neexistuje žádný předmět, který by byl zaměřen pouze na učivo 

Výchovy ke zdraví a toto téma rozvíjel. Problematika HIV/AIDS je včleněna do 

předmětu Přírodopis a je probírána v ročníku tercie. Učivo není probíráno cyklickou 

formou a neexistuje žádný další předmět, kde by byla problematika HIV/AIDS 

zmíněna. 

Mezi lépe zpracované ŠVP patří programy 2. ZŠ a základní školy Kvílice. Tyto školy 

probírají problematiku v rámci předmětů Rodinná výchova nebo Výchova ke zdraví a 

v předmětu Přírodopis během tématu Biologie člověka. Obě školy rozebírají 

problematiku spirálovitou formou. Jediným záporem je, že výuka probíhá pouze tři 

roky. Na 2. ZŠ probíhá výuka v 6., 7. a 9. Třídě, na ZŠ Kvílice je vyučována od 7. do 9. 

třídy.  
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7.  3 Strukturovaný rozhovor s učitelem 

Strukturovaný rozhovor byl koncipován tak, aby od vyučujících bylo zjištěno, jak je 

problematika HIV/AIDS rozpracována v ŠVP, jaké vyučovací metody během hodin 

používají a zda při výkladu tohoto tématu měli někdy nějaký problém. Na závěr je 

uvedeno vyhodnocení rozhovorů s vyučujícími. 

7.  3.  1 3. ZŠ Slaný 

Na škole je předmět Tělesná výchova a zdraví vyučován učitelkou, která má 33 let 

praxe. Vystudovala Pedagogickou fakultu, UK se zaměřením na Tělesnou výchovu a 

Ruštinu, později absolvovala rekvalifikační studium se zaměřením na Rodinnou 

výchovu.  

- Jak je rozpracována problematika HIV/AIDS v rámci ŠVP/ V rámci jakých 

předmětů se učí? 

„ HIV/AIDS se učí v předmětech Tělesná výchova a zdraví, Přírodopis a Občanská 

nauka“ 

- Jaké vyučovací metody při výuce používáte? 

„ Během hodin používám klasické vyučovací metody a velmi často pracuji s učebnicí 

Důvěrně a otevřeně o sexualitě od Josefa Donáta a Nory Donátové vydané roku 1996. 

Po takové klasické hodině potom organizuji hodinu, kde se žáci mohou na cokoliv 

k této problematice zeptat “ 

- Měla jste při výkladu této látky někdy nějaký problém s žákem nebo s rodičem? 

 „S rodičem ani s žákem nikdy žádné problémy nebyly. Upřímně nechápu současný 

humbuk okolo této problematiky, vždycky se o tom vyučovalo a podle mého názoru je 

to tak správně“ 

7.  3.  2 2. ZŠ Slaný 

Na škole je předmět Rodinná výchova vyučován učitelkou s dlouholetou praxí. 

Vystudovala Pedagogickou fakultu a její původní odbornost je Občanská nauka a 

Ruština.   

 



53 

 

- Jak je rozpracována problematika HIV/AIDS v rámci ŠVP/ V rámci jakých 

předmětů se učí? 

„Problematika HIV/AIDS je rozebírána každý rok studia na naší základní škole v rámci 

předmětu Rodinná výchova a také je probírána v 8. ročníku v předmětu Přírodopis. 

V osmém ročníku není předmět Rodinná výchova vyučován“   

- Jaké vyučovací metody při výuce používáte? 

„ Během hodin používám metody, jako jsou diskuze, práce v kruhu, tvorba posteru, 

beseda, video záznam, příručky ale i klasické vyučování“ 

- Měla jste při výkladu této látky někdy nějaký problém s žákem nebo s rodičem? 

 „S rodičem ani s žákem jsem nikdy žádné problémy neměla. Pouze v 9. ročníku byli 

žáci trochu rozpačití, když jsem vykládala homosexualitu nebo interrupci, všechny žáky 

upozorňuji, že mohou z hodiny odejít“ 

7.  3.  3 Gymnázium Václava Beneše Třebízského 

Na škole je předmět Přírodopis vyučován učitelkou s dlouholetou praxí, která 

vystudovala Pedagogickou fakultu, UK se zaměřením na předměty Biologie a Chemie. 

- Jak je rozpracována problematika HIV/AIDS v rámci ŠVP/ V rámci jakých 

předmětů se učí? 

„Problematika HIV/AIDS je probírána na nižším stupni gymnázia v rámci předmětu 

Přírodopis v tercii“ 

- Jaké vyučovací metody při výuce používáte? 

„ Během hodin používám klasické vyučovací metody, které kombinuji se skupinovou 

prací, projektovou metodou a diskuzí“ 

- Měla jste při výkladu této látky někdy nějaký problém s žákem nebo s rodičem? 

 „Nikdy jsem žádné problémy ani s rodičem ani s žákem neměla a ani jsem neslyšela, že 

by se to někdy některému z mých kolegů stalo“ 

7.  3.  4 ZŠ Kvílice 

Na škole je předmět Výchova ke zdraví vyučován učitelkou s dlouholetou praxí. 

Vystudovala Pedagogickou fakultu, UK. 
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- Jak je rozpracována problematika HIV/AIDS v rámci ŠVP/ V rámci jakých 

předmětů se učí? 

„ O HIV/AIDS vyučuji v sedmé třídě a v deváté třídě v předmětu Výchova ke zdraví, 

žáci jsou v této oblasti ještě poučeni i v osmé třídě v předmětu Přírodopis. 

- Jaké vyučovací metody při výuce používáte? 

„ Nejdříve udělám s žáky klasickou hodinu, které je zaměřena na výklad. Potom 

uděláme ještě jednu hodinu, která je vyčleněna pro dotazy žáků, dále taky používám 

různá videa na toto téma“ 

- Měla jste při výkladu této látky někdy nějaký problém s žákem nebo s rodičem? 

 „Nikdy se mi nestalo, že by si nějaký rodič nebo dokonce žák stěžoval“ 

7.  3.  5 Celkové vyhodnocení strukturovaných rozhovorů s vyučujícími 

Rozhovory s vyučujícími hodnotím v celku příznivě. Z jednotlivých odpovědí 

vyučujících vyplývá, že všichni vyučující vědí, v kterých předmětech je problematika 

HIV/AIDS vyučována. Během hodin, které se tématem zabývají, všichni vyučující 

kombinují klasické vyučovací metody s metodami aktivizujícími. Žádný vyučující, na 

školách, které se účastnily výzkumu, nezaznamenal problémy s výukou tohoto tématu 

na základní škole nebo víceletém gymnáziu. 

 

7.  4 Strukturovaný rozhovor se školním metodikem prevence 

Hlavním cílem strukturovaného rozhovoru se školním metodikem prevence bylo zjistit, 

zda škola pořádá nějaké akce týkající se problematiky HIV/AIDS v rámci minimálního 

preventivního programu. Pokud jsou organizovány, tak zda jsou koedukované, a jestli 

na ně žáci finančně přispívají. Na závěr je provedeno celkové vyhodnocení rozhovorů. 

7.  4.  1 3. ZŠ Slaný 

- Pořádá škola nějaké speciální akce v rámci minimálního preventivního 

programu, které se týkají této problematiky? 

 

„ Škola žádné preventivní akce na toto téma nepořádá“ 
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- Z jakého důvodu? 

 

„ Důvody jsou dva. V současné době se náš preventivní program spíše zaměřuje na 

problematiku šikany a kyberšikany a také šijeme panenky pro UNICEF, takže na další 

témata nezbývá mnoho času. Dále je problém s financováním těchto akcí, protože lékaři 

už nechtějí tyto přednášky dělat zdarma jako dříve“  

7.  4.  2 2. ZŠ Slaný 

- Pořádá škola nějaké speciální akce v rámci minimálního preventivního 

programu, které se týkají této problematiky? 

„Letos se žáci šestého ročníku účastnili přednášky, kterou organizuje společnost 

Labyrint Kladno, která je zaměřena na sexuálně-přenosné choroby a HIV/AIDS“ 

- Je tato přednáška koedukovaná? 

„Ano, přednášky se účastní chlapci i dívky společně“ 

- Přispívají na ni žáci finančně? 

„Ano, žáci přispívali 30 Kč“ 

7.  4.  3 Gymnázium Václava Beneše Třebízského  

- Pořádá škola nějaké speciální akce v rámci minimálního preventivního 

programu, které se týkají této problematiky? 

„Naše škola se v rámci minimálního preventivního programu zaměřuje na všechny 

sociálně - patologické jevy a je tu dlouholetá tradice provádět peer – programy a školit 

zapojené vrstevníky. Mezi sociálně patologické jevy je zařazena i drogová 

problematika, kde je téma HIV/AIDS zmíněno“  

- Je tato přednáška koedukovaná? 

„Ano, přednášky se účastní chlapci i dívky společně“ 

- Přispívají na ni žáci finančně? 

„Ne, nepřispívají“ 

7.  4.  4 ZŠ Kvílice 

- Pořádá škola nějaké speciální akce v rámci minimálního preventivního 

programu, které se týkají této problematiky? 
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„Žáky deváté třídy nyní čeká přednáška zaměřená na témata týkající se sexuální 

výchovy“ 

- Je tato přednáška koedukovaná? 

„Ano, přednášky se účastní chlapci i dívky společně“ 

- Přispívají na ni žáci finančně? 

„Ne, nepřispívají“ 

7.  4.  5 Celkové vyhodnocení strukturovaných rozhovorů se školními 

metodiky prevence 

Ze strukturovaných rozhovorů vyplývá, že tři ze čtyř škol (Gymnázium Slaný, 2. ZŠ 

Slaný a ZŠ Kvílice), které se účastnily výzkumného šetření, pořádají přednášky nebo se 

účastní přednášek, které se problematiky HIV/AIDS dotýkají. 3. ZŠ žádné přednášky na 

toto téma nepořádá 

 

7.  5 Vyhodnocení dotazníkového šetření zúčastněných škol 

Celkem se dotazníkového šetření účastnilo 120 respondentů. Ze 120 respondentů bylo 

35 respondentů z 2. ZŠ, 40 respondentů z 3. ZŠ, 30 respondentů z Gymnázia Slaný a 15 

respondentů ze ZŠ Kvílice. Věk respondentů se pohyboval od 13 do 16 let. 

7.  5.  1 Znalostní část dotazníkového šetření (otázky 3 – 7) 

Otázka č. 3: Označte správné tvrzení o HIV, AIDS 

Tabulka č. 12: Definice II 

odpověď 3. ZŠ Slaný 2. ZŠ Slaný Gymnázium ZŠ Kvílice 

a) HIV je virová infekce, která později 

vyvolá onemocnění AIDS 
57,5 % 62,9 % 70,0 % 80,0 % 

b) HIV je onemocnění, které je 

vyvoláno virem, AIDS je onemocnění 

vyvolané bakterií 

7,5 % 2,9 % 13,3 % 6,7 % 

c) AIDS je virová infekce, která vyvolá 

onemocnění HIV 
2,5 % 20,0 % 3,3 % 13,3 % 

d) Ani jedna odpověď není správná 32,5 % 14,3 % 10,0 % 0,0 % 
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neodpověděl 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 

Graf č. 1: Definice II 

 

Vyhodnocení otázky č. 3 

Respondenti měli v této otázce za úkol vybrat správné tvrzení, které se týkalo infekce 

HIV/AIDS. Správná odpověď byla za a). Tuto otázku nejlépe zvládli žáci ZŠ Kvílice, 

kteří v 80 % odpověděli správně, druzí byli studenti gymnázia, kteří odpověděli správně 

v 70 %. Na třetím místě byla 2. ZŠ Slaný (62,9 %) a poslední byla 3. ZŠ Slaný (57,5 

%). 

Otázka č. 4: HIV se přenáší? (Označte všechny správné možnosti) 

Tabulka č. 13: Přenos infekce II 

odpověď 3. ZŠ Slaný 2. ZŠ Slaný Gymnázium ZŠ Kvílice 

a)Pohlavním stykem 92,5 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

b)Krví 90,0 % 94,3 % 93,9 % 80,0 % 

c)Bodnutím hmyzu 10,0 % 11,4 % 6,7 % 0,0 % 

d)Injekční jehlou se 

stříkačkou  
75,0 % 77,1 % 96,7 % 73,3 % 

e)Z matky na plod 55,0 % 85,7 % 90,0 % 80,0 % 

f)Dotykem 2,5 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 

g)Použitím stejným 

příborů, oblečení, 
2,5 % 20,0 % 13,3 % 0,0 % 
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talířů 

h)Z toalety 10,0 % 17,1 % 20,0 % 6,7 % 

i)Tetování, piercing 22,5 % 25,7 % 6,7 % 13,3 % 

Graf č. 2: Přenos infekce II 

 

Vyhodnocení otázky č. 4 

V této otázce měli respondenti za úkol označit všechny způsoby přenosu infekce HIV. 

Správné odpovědi byly za a), b), d), e) a i). Ze součtu jednotlivých průběžných pořadí 

vyplývá, že nejlépe dopadla 2. ZŠ Slaný, na druhém místě skončilo Gymnázium Slaný, 

na třetím místě skončila 3. ZŠ Slaný a poslední ZŠ Kvílice. Na této otázce je ještě 

zajímavé poměrně nízké procentuální zastoupení odpovědi i (tetování a piercing). Tuto 

možnost volilo velmi málo respondentů ve všech školách, které se účastnily výzkumu. 

Otázka č. 5: Proti HIV se můžeme chránit (Označte všechny správné možnosti) 

Tabulka č. 14: Ochrana proti HIV/AIDS II 

odpověď 3. ZŠ Slaný 2. ZŠ Slaný Gymnázium ZŠ Kvílice 

a)Kondomem 90,0 % 100,0 % 93,9 % 100,0 % 

b)Hormonální 

antikoncepce 
10,0 % 8,6 % 6,7 % 13,3 % 

c)Pesarem 32,5% 5,7 % 30,0 % 20,0 % 

d)Použitím jednorázových 

zdravotnických pomůcek 
17,5 % 57,1 % 60,0 % 26,7 % 
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e)Používáním spermicidů 

(látky ničící spermie při 

pohlavním styku) 

12,5 % 20,0 % 10,0 % 6,7 % 

f)Být věrný 17,5 % 54,3 % 16,7 % 46,5 % 

g)Abstinence sexuálního 

kontaktu 
50,0 % 71,4 % 73,3 % 40,1 % 

Graf č. 3: Ochrana proti HIV/AIDS II 

 

Vyhodnocení otázky č. 5 

V otázce č. 5 měli respondenti za úkol označit všechny způsoby ochrany proti přenosu 

HIV/AIDS. Správné odpovědi byly za a), d), g). Odpověď a) byla označována více jak 

v 90 % ve všech školách. O poznání nižší zastoupení mají pak zbylé správné odpovědi. 

Nejméně na všech školách byla volena správná odpověď za d). Z jednotlivých 

průběžných pořadí vyplývá, že nejlépe v této otázce dopadlo Gymnázium Slaný, na 

druhém místě byla 2. ZŠ Slaný, třetí skončila ZŠ Kvílice a poslední byla 3. ZŠ Slaný. 
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Otázka č. 6: Co poradíte známému, když Vám řekne, že má podezření, že se nakazil 

HIV infekcí 

- 3. ZŠ Slaný:  

Z odpovědí vyplývá, že celkem 30 dotázaných (75%) by člověka, který má podezření na 

nákazu odeslali k lékaři, 7 respondentů (17,5%) by mu nic neporadilo, 1 respondent 

(2,5%) by mu doporučil, aby zjistil, kdo ho nakazil, a dva (5%) by mu doporučili, aby 

spáchal sebevraždu. 

- 2. ZŠ Slaný: 

Z odpovědí vyplývá, že celkem 28 respondentů (80%) by příteli doporučilo, aby zašel k 

lékaři na vyšetření a dodržoval určité zásady, aby případnou nemoc nerozšířil, 5 

respondentů (14,3%) by příteli nic nedoporučilo a dva respondenti (5,7%) by mu 

poskytli útěchu. 

- Gymnázium Václava Beneše Třebízského: 

Z výsledků vyplývá, že 29 respondentů (96,7%) by přítele poslali k lékaři, z těchto 29 

respondentů ještě 6 doplnilo, že by neměl mít tento člověk pohlavní styk a měl by 

upozornit svého partnera, jeden respondent (3,3%) pak na otázku neodpověděl. 

- ZŠ Kvílice: 

Z výsledků vyplývá, že většina respondentů 14 (93,3%) by přítele poslali k lékaři a 

jeden respondent (6,7 %) pak na otázku neodpověděl. 

Vyhodnocení otázky č. 6 

V této otázce měli respondenti za úkol vyjádřit, co by poradili známému, kdyby se jim 

svěřil, že má podezření, že se nakazil virem HIV. Z odpovědí ze všech škol nejvíce 

převažuje odpověď, že by známého poslali k lékaři. Tato odpověď se na jednotlivých 

školách vyskytovala v 75 % až 93 %.  Potom ještě žáci doplňovali, že by měl upozornit 

svého sexuálního partnera nebo že by si měl dávat pozor při poraněních.  
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Otázka č. 7: Zásady chování HIV- pozitivního člověka 

Tabulka č. 15: Zásady II 

odpověď 3. ZŠ Slaný 2. ZŠ Slaný Gymnázium ZŠ Kvílice 

a)Měl by vždy používat při 

pohlavním styku prezervativ 
80,0 % 91,4 % 96,7 % 88,7 % 

b)Měl by vždy po použití 

vydezinfikovat toaletu, 

příbory, talíře a další 

pomůcky 

12,5 % 45,7 % 13,3 % 0,0 % 

c)Měl by pravidelně užívat 

lékařem předepsané léky 
72,5 % 68,6 % 93,9 % 53,3 % 

d)Měl by nosit roušku, aby 

virus nepřenesl při 

rozhovoru s jinými lidmi 

7,5 % 5,7 % 0,0 % 6,7 % 

e)Měl by na svou infekci 

upozornit zdravotníky 

v nemocnici 

92,5 % 88,6 % 90,0 % 60,0 % 

f)Neměl by navštěvovat 

plavecké haly 
30,0 % 14,3 % 13,3 % 0,0 % 

g)Neměl by darovat krev 85,0 % 97,1 % 100,0 % 80,0 % 

h)Měl by přestat provozovat 

veškeré sporty 
0,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 

Graf č. 4: Zásady II 
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Vyhodnocení otázky č. 7 

V této otázce měli respondenti za úkol označit všechny správné zásady, které by měl 

dodržovat HIV pozitivní člověk. Správné odpovědi byly za a), c), e), g). Všechny tyto 

odpovědi byly na všech školách označovány ve více než 60 %. Nejlépe v této otázce 

dopadli studenti z Gymnázia Slaný, na druhém místě skončila 3 ZŠ Slaný. Třetí nejlepší 

výsledky měla 2. ZŠ Slaný, poslední skončila ZŠ Kvílice. 

7.  5.  2 Postojová část dotazníkového šetření (otázky 8 – 16) 

Otázka č. 8: V kolika letech by se lidé měli dozvědět o HIV – infekci? 

Tabulka č. 16: Věk III 

odpověď 3. ZŠ Slaný 2. ZŠ Slaný Gymnázium ZŠ Kvílice 

a)V předškolním věku 0,0 % 5,7 % 3,3 % 6,7 % 

b)Na prvním stupni 

základní školy 
37,5 % 20,0 % 30,0 % 20,0 % 

c)Na druhém stupni 

základní školy 
40,0 % 71,4 % 56,7 % 66,7 % 

d)Na střední škole 12,5 % 2,9 % 6,7 % 6,7 % 

e)Ještě později 10,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 

Graf č. 5: Věk III 
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Vyhodnocení otázky č. 8 

V této otázce se respondenti měli vyjádřit, kdy si myslí, že by se lidé měli seznámit 

s problematikou HIV/AIDS. Z odpovědí vyplývá, že nejčastěji respondenti uváděli, že 

na základní škole, spíše převažovala možnost na druhém stupni ZŠ. Na druhém místě 

pak respondenti uváděli první stupeň ZŠ. Zbylé možnosti měli velmi malé procentuální 

zastoupení. 

Otázka č. 9: Kdy jste se poprvé o tomto onemocnění dozvěděli vy? 

Tabulka č. 17: Věk IV 

odpověď 3. ZŠ Slaný 2. ZŠ Slaný Gymnázium ZŠ Kvílice 

a)V předškolním 

věku 
7, 5 % 8,6 % 0,0 % 6,7 % 

b)Na prvním 

stupni základní 

školy 

72,5 % 45,7 % 93,3 % 66,7 % 

c)Na druhém 

stupni základní 

školy 

20,0 % 45,7 % 6,7 % 26,7 % 

Graf č. 6: Věk IV 
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Vyhodnocení otázky č. 9 

V této otázce měli respondenti uvést, kdy se oni sami seznámili s problematikou 

HIV/AIDS. Z odpovědí vyplývá, že ve většině případů se s problematikou HIV/AIDS 

seznámili již na prvním stupni základní školy. Ve zbylých případech respondenti 

uváděli druhý stupeň ZŠ a v zanedbatelném procentu pak uváděli  předškolní věk. 

Otázka č. 10: Jaký symbol vyjadřuje solidaritu s lidmi HIV – pozitivními? 

Tabulka č. 18: Symbol solidarity II 

odpověď 3. ZŠ Slaný 2. ZŠ Slaný Gymnázium ZŠ Kvílice 

a)Červená stužka 50,0 % 65,7 % 63,3 % 80,0 % 

b)Bílá pastelka 15,0 % 5,7 % 23,3 % 0,0 % 

c)Žlutá květina 17,5 % 17,1 % 13,3 % 20,0 % 

neodpověděl 17,5 % 11,4 % 0,0 % 0,0 % 

Graf č. 7: Symbol solidarity II 

 

Vyhodnocení otázky č. 10 

V otázce číslo 10 měli respondenti za úkol označit, jaký symbol vyjadřuje solidaritu 

s HIV pozitivními lidmi. Správná odpověď byla za a). Tuto odpověď volilo nejvyšší 

procento respondentů na všech školách. Z procentuálních výsledků vyplývá, že nejlépe 

tuto otázku zvládli žáci ZŠ Kvílice (80 %), na druhém místě pak 2. ZŠ Slaný (65,7 %) 

na třetím místě pak studenti Gymnázia Slaný (63,3 %) a poslední skončila 3. ZŠ Slaný 

(50 %). 
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Otázka č. 11: Myslíte si, že by se nemocní s diagnózou AIDS měli izolovat?¨ 

Tabulka č. 19: Izolace II. 

odpověď 3. ZŠ Slaný 2. ZŠ Slaný Gymnázium ZŠ Kvílice 

a)Souhlasím s izolací těchto lidí, 

jsou nebezpeční pro ostatní 
25,0 % 2,9 % 6,7 % 0,0 % 

b)Souhlasím s tím, aby tito lidé 

měli zvláštní podmínky při styku 

s druhými, protože mají oslabenou 

imunitu a ostatní lidé by je mohli 

poškodit na zdraví 

42,5 % 54,3 % 46,7 % 26,7 % 

c)Nevím 10,0 % 17,1 % 13,3 % 40,0 % 

d)Nesouhlasím s izolací těchto lidí, 

je to diskriminace 
22,5 % 25,7 % 13,3 % 33,3 % 

Graf č. 8: Izolace II 

 

Vyhodnocení otázky č. 11 

V této otázce měli respondenti vyjádřit, co myslí o izolaci lidí s onemocněním AIDS. 

Z odpovědí vyplývá, že žáci 2. ZŠ, 3. ZŠ a Gymnázia Slaný se spíše domnívají, že by 

tito lidé měli mít zvláštní podmínky při styku s druhými lidmi, protože mají oslabenou 

imunitu. Tuto možnost označovali ve zhruba 50 % případů. Mezi 10 % a 20 % byla 

označováno možnost – nevím a nesouhlasím s izolací, protože je to diskriminace. Ve 

velmi malém procentu (do 6,7 %) pak byla označována možnost, že respondenti 

souhlasí s izolací, protože tito lidé jsou nebezpeční. Na ZŠ Kvílice žáci spíše volili 

možnost – nevím. Dále volili možnost nesouhlasu s izolací z důvodu diskriminace, na 
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třetím místě pak skončila možnost se zvláštními podmínkami. Možnost izolace 

z důvodu nebezpečí pro ostatní lidi nevolil žádný respondent. 

Otázka č. 12: Infekce HIV postihuje? 

Tabulka č. 20: Postižení infekcí II 

odpověď 3. ZŠ Slaný 2. ZŠ Slaný Gymnázium ZŠ Kvílice 

a) Každého člověka, 

který se chová rizikově 
62,5 % 68,6 % 63,3 % 46,7 % 

b) Homosexuální páry, 

které se chovají 

rizikově 

10,0 % 11,4 % 6,7 % 13,3 % 

c) Heterosexuální 

páry, které se chovají 

rizikově 

2,5 % 0,0 % 10,0 % 6,7 % 

d) Narkomany, kteří se 

chovají rizikově 
22,5 % 17,1 % 10,0 % 33,3 % 

e) Zvolil odpověď B a 

D 
0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 

f) neodpověděl 2,5 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 

Graf č. 9: Postižení infekcí II 

 

Vyhodnocení otázky č. 12  

V této otázce měli respondenti za úkol vyjádřit svůj názor na to, zda si myslí, že virus 

HIV postihuje pouze určité populační skupiny. Z odpovědí vyplývá, že ve větším 

množství (okolo 50 % až 60 %) ze všech škol se žáci nedomnívají, že by virus 
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postihoval pouze určitou populační skupinu. Ostatní odpovědi se pohybovaly 

v procentuálním rozpětí 10 – 20 %.  

Otázka č. 13: Setkali jste se s HIV- pozitivní osobou?  

Podotázka: Pokud jste odpověděli, že ano, napište, prosím, za jakých okolností k tomu 

došlo, jak jste se o jeho nemoci dozvěděli? 

Podotázka: Pokud jste odpověděli, že ne, napište, prosím, jak myslíte, že by se lidé měli 

chovat při setkání s HIV – pozitivní osobou? 

- 3. ZŠ Slaný: 

100 % (40 respondentů) odpovědělo, že se s HIV- pozitivní osobou nikdy nesetkali. Z 

podotázky vyplývá, že 12 dotázaných (30 %), buď nezdůvodnilo, nebo neví, jak by se 

měli chovat při setkání s touto osobou. 12 dotázaných (30 %) by bylo velmi 

obezřetných a dodržoval by určité hygienické zásady. 5 dotázaných (12,5 %) by odešlo 

a nejvíce by jim vyhovovalo, pokud by HIV pozitivní lidé byli izolováni. 11 (27,5 %) 

dotázaných by nic nezměnilo, protože by to považovali za diskriminaci. 

- 2. ZŠ Slaný: 

100 % respondentů (35 respondentů) odpovědělo, že se s HIV- pozitivní osobou nikdy 

nesetkalo. Z 35 respondentů pak 16 na podotázku (45,7 %) odpovědělo, že by nic 

nezměnili, aby nedošlo k diskriminaci. 9 respondentů (25,7 %) odpovědělo, že by se 

chovali opatrně a obezřetně. 2 respondenti (5,7 %) by si udrželi větší odstup z důvodu 

obavy z nákazy. 8 respondentů (22,9 %) na podotázku neodpovědělo. 

- Gymnázium Václava Beneše Třebízského: 

Na gymnáziu vyplnilo dotazník 30 respondentů (100 %). Z odpovědí vyplývá, že 29 

respondentů (96,7 %) se s HIV- pozitivní osobou nesetkalo a 1 respondent (3,3 %) se s 

HIV-pozitivní osobou setkal a to při návštěvě rodiče v lékařském zařízení. Z podotázky 

na odpověď ne vyplývá, že žáci by si dávali největší pozor při poranění, neměli s 

nakaženým pohlavní styk 17 respondentů (56,7 %), 2 respondenti (6,7 %) nic neuvedli, 

6 respondentů (20 %) by se chovalo stejně jako při kontaktu se zdravou osobou. 4 

respondenti (13,3 %) by měli obavy a poslali by nakaženého do nemocnice. 
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- ZŠ Kvílice: 

Z odpovědí vyplývá, že 15 respondentů (100 %) se s HIV pozitivní osobou nikdy 

nesetkalo. Z těchto respondentů jeden (6,7 %) uvedl, že by si neměli podat ruku. 5 

respondentů (33,3 %) uvedlo, že by se měli lidé chovat normálně. 1 respondent (6,7 %) 

uvedl, že by si dal pozor na poranění a pohlavní styk a 2 respondenti (13,3 %) uvedli, že 

neví, jak by se chovali. 4 respondenti (26,7 %) neuvedli nic a 1 (6,7 %) uvedl nebát se 

nakažené osoby. 1 respondent (6,7 %) uvedl, že HIV pozitivní lidé nejsou na dotek 

nebezpeční.  

Vyhodnocení otázky č. 13 

V této otázce měli žáci odpovědět, zda se už někdy setkali s osobou, která by byla HIV 

pozitivní. Z odpovědí vyplývá, že většina dotázaných se s HIV pozitivní osobou nikdy 

nesetkala. Dále žáci měli napsat, jak by se lidé měli chovat při setkání s HIV - pozitivní 

osobou. Odpovědi respondentů se lišily, ve větší míře se vyskytovala odpověď, že by 

lidé měli být obezřetní při poraněních a pohlavním kontaktu. Dále žáci odpovídali 

jedním slovem normálně (míněno jako ke zdravému člověku). Bylo i mnoho těch, kteří 

na podotázku neodpověděli vůbec. Z celého výzkumného šetření pouze jeden 

respondent uvedl, že se s HIV pozitivní osobou setkal během návštěvy rodiče ve 

zdravotnickém zařízení. 

Otázka č. 14: Je správné, aby HIV- pozitivní žena byla těhotná a měla dítě? 

Tabulka č. 21: Těhotná žena a HIV II 

odpověď 3. ZŠ Slaný 2. ZŠ Slaný Gymnázium ZŠ Kvílice 

a)Není správné, aby HIV- 

pozitivní žena byla těhotná 

a měla dítě 

75,0 % 77,1 % 46,7 % 73,3 % 

b)Nevím 10,0 % 2,9 % 13,3 % 6,7 % 

c)Pokud pravidelně užívá 

léky a má dobré rodinné 

zázemí, dítě mít může 

15,0 % 20,0 % 40,0 % 20,0 % 
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Graf č. 10: Těhotná žena a HIV II 

 

Vyhodnocení otázky č. 14 

V této otázce měli respondenti odpovídat na to, zda se domnívají, že je správné, aby 

HIV pozitivní žena byla těhotná a měla dítě. Na ZŠ Kvílice, 2. ZŠ, 3. ZŠ se více než   

70 % respondentů domnívá, že není správné, aby HIV- pozitivní žena byla těhotná a 

měla dítě. Odlišné výsledky mělo Gymnázium Slaný, kde respondenti ve stejném 

procentu označovali možnost a) i c). 

Otázka č. 15: Myslíte si, že zaměstnavatel má právo vědět, že jeho zaměstnanec je HIV- 

pozitivní? 

Tabulka č. 22: Zaměstnavatel II 

odpověď 3. ZŠ Slaný 2. ZŠ Slaný Gymnázium ZŠ Kvílice 

a)Nemá právo to nikdy vědět 15,0 % 5,7 % 0,0 % 0,0 % 

b)Má právo vždy to vědět 37,5 % 20,0 % 13,3 % 0,0 % 

c)Nevím 7,5 % 11,4 % 6,7 % 20,0 % 

d) Má právo to vědět, když je 

zde možnost, že se také mohl 

nakazit HIV 

40,0 % 62,9 % 80,0 % 80,0 % 
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Graf č. 11: Zaměstnavatel II 

 

Vyhodnocení otázky č. 15 

V této otázce měli respondenti uvést, zda se domnívají, že zaměstnavatel má právo 

vědět o HIV pozitivitě svého zaměstnance. Z odpovědí vyplývá, že většina dotázaných 

na 2. ZŠ, Gymnáziu a ZŠ Kvílice se domnívá, že zaměstnavatel má právo to vědět 

pouze v případě, že je zde možnost, že se také mohl nakazit HIV infekcí. Žáci 3. ZŠ pak 

ve skoro stejném procentuálním zastoupení volili možnost b) i d).  

Otázka č. 16: Odmítli byste krevní transfuzi, z důvodu obavy z HIV- infekce? 

- 3. ZŠ Slaný: 

Z odpovědí vyplývá, že celkem 27 respondentů (67,5 %) by krevní transfuzi nikdy 

neodmítli, zdůvodnili to tak, že lékaři mají zajištěno, aby krevní konzerva nebyla 

infikovaná. 7 respondentů (17,5 %) by krevní TRF odmítli kvůli obavě z HIV infekce. 6 

dotázaných (15 %) neví, jak by se zachovalo. 

- 2. ZŠ Slaný: 

Z odpovědí vyplývá, že celkem 9 respondentů (25,7 %) odpovědělo, že by krevní TRF 

odmítli, a to převážně z důvodu obavy nakažení se HIV- infekcí. 24 respondentů 

odpovědělo, že by krevní TRF neodmítli s tím, že krev je kontrolována pomocí testů. 

Pokud by si měli vybrat mezi rychlou smrtí a životem s HIV, zvolili by si život s HIV. 

  

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

90,00% 

100,00% 

a) b) c) d) 

3. ZŠ Slaný 

2. ZŠ Slaný 

Gymnázium 

ZŠ Kvílice 



71 

 

- Gymnázium Václava Beneše Třebízského: 

Z odpovědí vyplývá, že celkem 25 dotázaných (83,3 %) by krevní TRF neodmítlo, ve 

většině případů to odůvodňovali tím, že krev je kontrolována. 4 respondenti (13,3 %) 

odpověděli, že by TRF odmítli z důvodu obavy z nákazy. 1 respondent (3,3 %) 

neodpověděl. 

- ZŠ Kvílice: 

Z odpovědí vyplývá, že celkem 14 respondentů by krevní transfúzi kvůli obavě nikdy 

neodmítlo. Odůvodnili to s tím, že je krev kontrolována nebo že není nebezpečná. Jeden 

respondent uvedl, že by krevní transfúzi odmítl, ale neví proč. 

Vyhodnocení otázky č. 16 

V této otázce měli respondenti vyjádřit, zda by odmítli krevní transfúzi kvůli obavě 

z nákazy HIV. Na jednotlivých školách ve většině převládal názor, že nikoliv, protože 

je krev kontrolována. V procentuálním rozmezí od 25 % do 10 % pak respondenti 

odpověděli, že by krevní transfuzi odmítli z důvodu obavy z viru HIV. Část respondentů 

na otázku neodpověděla nebo odpověděla – nevím. 
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8. Vyhodnocení hypotéz 

1. Žáci víceletého gymnázia budou mít lepší výsledky ve znalostní části dotazníku 

než ostatní. 

Tato hypotéza se potvrdila, protože z procentuálního zastoupení jednotlivých odpovědí 

je zřejmé, že žáci víceletého gymnázia měli vyrovnanější výsledky, které byly 

v průměru o 11 % lepší vůči zkoumaným školám. Domnívám se, že je to především 

díky dobrým základům, které byly žákům předány na základní škole. To dokládají i 

výsledky šetření, kdy většina dotázaných uvedla, že se o nákaze HIV dozvěděla již na 

prvním stupni ZŠ. Také zde hraje roli fakt, že gymnázium je výběrová škola. 

2. Žáci osmé třídy ZŠ Kvílíce budou mít horší výsledky ve znalostní části dotazníku 

než ostatní. 

Tato hypotéza se nepotvrdila, žáci ZŠ Kvílice ve znalostní části dotazníku skončili na 

třetím místě, byly o 1 % lepší než 3. ZŠ, která skončila na posledním místě. Domnívám 

se, že je to díky lépe zpracovanému ŠVP, kde je problematika HIV/AIDS cyklicky 

probírána od 7. ročníku a zařazení tématu HIV/AIDS do minimálního preventivního 

programu. 

3. Žáci 2. ZŠ Slaný a 3. ZŠ Slaný budou mít statisticky vyrovnané výsledky ve 

znalostní části dotazníku. 

Tato hypotéza se nepotvrdila, protože žáci 2. ZŠ byli ve znalostní části dotazníku o  

10,4 % lepší než žáci 3. ZŠ. Je vidět rozdíl mezi školami. Domnívám se, že je to z toho 

důvodu, že ŠVP na 3. ZŠ Slaný klade přílišný důraz na téma Pohybová aktivita a 

zanedbává výklad ostatních témat Výchovy ke zdraví a nemá problematiku HIV/AIDS 

rozpracovanou v minimálním preventivním programu. 

4. V postojových otázkách se výsledky žáků nebudou výrazně odlišovat.  

Tato hypotéza se potvrdila, protože žáci měli ve většině otázek postojové části 

dotazníkového šetření procentuálně velmi podobné vyjádření odpovědí, což lze dokázat 

především grafickým znázorněním v části, kde je popsáno vyhodnocení dotazníkového 

šetření. 
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9. Doporučení pro jednotlivé školy 

Z výsledků škol vyplývá, že každá škola pojímá výuku týkající se problematiky 

HIV/AIDS rozdílně a žáci vykazují i rozdílnou úroveň znalostí této problematiky. Z 

výsledků výzkumného šetření bylo zjištěno, že na některých školách byly zaznamenány 

náznaky kvalitní výuky, ale je nezbytné některé úseky těchto konceptů dopracovat. 

Některé školy výuku problematiky HIV/AIDS pojímají velmi povrchně. Důsledkem 

toho jsou neúplné a roztříštěné znalosti žáků. Pro každou školu jsou tedy vypracována 

specifická doporučení, která mají za cíl zkvalitnit výuku problematiky HIV/AIDS. 

9.  1 Doporučení pro 3. ZŠ Slaný 

Na 3. ZŠ je téma HIV/AIDS zařazeno do učebních plánů předmětů Tělesná výchova a 

zdraví, Občanská nauka a Přírodopis. Z výsledků výzkumného šetření vyplynuly značné 

mezery ve výuce tématu na této škole. Škola se příliš zaměřuje na téma Pohybové 

aktivity a ostatní témata včetně HIV/AIDS jsou vytlačena do pozadí. Témata Výchovy 

ke zdraví včetně HIV/AIDS nejsou rozvíjena cyklickou formou a žáci se o problematice 

dozvídají až v osmém ročníku. Škola ani neorganizuje žádné informativní přednášky 

 o problematice HIV a AIDS. Způsob výuky, který nepovažuji za příliš přínosný, se 

odráží i ve zjištěných znalostech žáků. 

Doporučuji: 

1. Ponechat problematiku HIV/AIDS v učebních plánech předmětů Tělesná 

výchova a zdraví, Občanské nauky a Přírodopisu 

2. Omezit dominantní postavení tématu Pohybové aktivity v učebních plánech 

předmětu Tělesná výchova a zdraví 

3. Učivo týkající se problematiky HIV/AIDS rozvíjet cyklickou formou 

4. Zařazení tématu HIV/AIDS do minimálního preventivního programu 

5. Pokračovat v kombinování klasických a aktivizujících metod při probírání 

tématu HIV/AIDS  
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9.  2 Doporučení pro 2. ZŠ Slaný 

Na 2. ZŠ je téma HIV/AIDS zařazeno do učebních plánů předmětů Přírodopis a 

Rodinná výchova. Tento ŠVP považuji za solidně propracovaný, protože učivo je 

rozvíjeno cyklickou formou a není upřednostňováno žádné téma. Předmět Rodinná 

výchova je vyučován v 6., 7. a 9. ročníku. V osmém ročníku jsou žáci s tématem 

HIV/AIDS seznámeni během předmětu Přírodopis. Dochází tedy k cílené edukaci každý 

studijní rok druhého stupně. Žáci 9. ročníku také absolvují informativní přednášku o 

sexuálně přenosných chorobách a HIV/AIDS. Tento příznivý stav se také odráží ve 

výsledcích žáků. 

Doporučuji: 

1. Zařazení předmětu Rodinná výchova i do 8. ročníku studia 

2. Ponechat problematiku HIV/AIDS i v učebních plánech předmětu Přírodopis 

3. Pokračovat v cyklickém rozvíjení učiva týkající se problematiky HIV/AIDS 

4. Zachovat zařazení přednášky týkající se tématu HIV/AIDS v minimálním 

preventivním programu 

5. Pokračovat v kombinování vyučovacích metod (používání klasických i 

aktivizujících metod) 

9.  3 Doporučení pro Gymnázium Václava Beneše Třebízského Slaný 

Na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského Slaný probíhá výuka o HIV/AIDS pouze v 

předmětu Přírodopis v ročníku tercie a učivo není cyklicky zpracováno. Studenti měli 

lepší výsledky ve znalostní části dotazníku. Příčiny těchto výsledků lze vykládat dvojím 

způsobem. První příčinu spatřuji v tom, že gymnázium je výběrová škola a žáci měli 

dobré znalosti z prvního stupně základní školy. Dalším důvodem může být i dobře 

rozpracovaným preventivní program. 

Doporučuji: 

1. Vytvoření předmětu, který bude zahrnovat oblast Výchovy ke zdraví a tedy i 

problematika HIV/AIDS 

2. Ponechat problematiku HIV/AIDS i v učebních plánech předmětu Přírodopis 

3. Cyklické rozvíjení učiva týkajícího se problematiky HIV/AIDS 

4. Pokračovat v dobře vypracovaném minimálním preventivním programu 
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5. Pokračovat v kombinování vyučovacích metod (používání klasických i 

aktivizujících metod) 

9.  4 Doporučení pro ZŠ Kvílice 

Tato škola zařazuje problematiku HIV/AIDS do učebních plánů předmětů Výchova ke 

zdraví a Přírodopis. Vzdělávání o problematice HIV/AIDS začíná od 7. ročníku, kdy 

jsou žáci vzděláváni v rámci předmětu Výchova ke zdraví. Během tohoto předmětu je 

učivo rozvíjeno cyklickou formou. Dále je problematika probírána během předmětu 

Přírodopis v 8. ročníku. Žáci devátého ročníku absolvují informativní přednášku 

s lékařem se specializací v oboru Gynekologie a Porodnictví, kde je problematika 

zmíněna. 

Doporučuji: 

1. Zařazení předmětu Výchova ke zdraví i do 6. ročníku studia 

2. Ponechat problematiku HIV/AIDS i v učebních plánech předmětu Přírodopis 

3. Zachovat cyklické rozvíjení učiva týkající se problematiky HIV/AIDS 

4. Zachovat zařazení přednášky týkající se tématu HIV/AIDS v minimálním 

preventivním programu 

5. Pokračovat v kombinování vyučovacích metod (používání klasických i 

aktivizujících metod) 
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10. Závěr 

Cílem práce bylo zmapovat současný stav výuky zabývající se problematikou 

HIV/AIDS ve vybraném regionu. V prvních kapitolách diplomové práce jsou 

zpracovány obecné informace o HIV infekci a onemocnění AIDS. V této části je 

popsána historie onemocnění ve světě i v ČR, jeho charakteristika a epidemiologie 

v ČR. Dále je shrnuta obecná symptomatologie, diagnostika a terapie HIV/AIDS. 

Problematika je vztažena i ke specifickým populačním skupinám, jako jsou těhotné 

ženy a děti. Pro doplnění jsou uvedeny základní principy a postupy prevence ve světě i 

v ČR a organizace, které bojují proti HIV infekci a onemocnění AIDS. Z těchto 

informací je patrné, že virus HIV a onemocnění AIDS je celosvětový problém, který je 

třeba globálně řešit. Jedním ze způsobů boje je i důsledná edukace od raného věku, 

proto je v poslední kapitole teoretické části popsáno, jakým způsobem je problematika 

HIV/AIDS začleněna v českém kurikulu pro základní školy a víceletá gymnázia. 

V současné době jsou mezi odborníky a rodiči rozšířeny různé názory na výuku této 

problematiky na základní škole i víceletém gymnáziu. Zpracování teoretické části mi 

umožnilo lépe poznat problematiku HIV/AIDS včetně názorů na výuku o HIV/AIDS a 

zapracování všech těchto aspektů do kurikula základního vzdělávání v ČR. 

V druhé části práce je rozpracované vlastní výzkumné šetření, které zkoumalo úroveň 

vědomostí a postojů dospívajících ve slánském regionu. Výzkumného šetření se 

zúčastnily tři základní školy a jedno víceleté gymnázium. Jednotlivé etapy šetření měly 

za cíl zmapovat stávající situaci ve vybraném regionu a porovnat školy účastnící se 

výzkumného šetření. Vypracování výzkumného šetření mi umožnilo lépe poznat, jakým 

způsobem je problematika HIV/AIDS zpracována v rámci ŠVP a názory a znalosti 

dospívajících o této problematice. Výstupem práce jsou doporučení pro každou školu. 

Během výzkumného šetření bylo totiž zjištěno, že každá škola má své individuální 

potřeby, a proto nebyla vytvořena pouze obecná doporučení. Cílem doporučení je 

zkvalitnit výuku týkající se problematiky HIV/AIDS tak, aby školy dostatečně 

preventivně působily na své žáky, a tím přispívaly k zabránění šíření infekce HIV/AIDS 

v ČR i ve světě. V rámci zkoumaného vzorku by tato doporučení mohla platit i jako 

obecná pravidla pro rozpracování jiných ŠVP.  
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Příloha č. 1 

Dotazník k diplomové práci 

 

Dobrý den, 

Dostává se Vám do rukou dotazníkové šetření týkající se HIV/AIDS. Dotazník se 

skládá z dvou částí. V první části chci zjistit Vaše znalosti týkající se HIV/AIDS. 

V druhé části chci znát Váš názor na tuto problematiku. Výsledky tohoto šetření budu 

prezentovat v diplomové práci na téma Znalosti a postoje k problematice HIV/AIDS u 

dospívajících ve vybraném regionu. Toto šetření je zcela anonymní. Děkuji za 

spolupráci! 

Magdalena Sajdlová (studentka Pedagogické fakulty UK) 

  

1. Jsem (Zakroužkujte správné odpovědi)  

               muž      žena 

 

2. Je mi  

12 let    13 let     14 let    15 let 

 

3. Označte správné tvrzení. 

a) HIV je virová infekce, která později vyvolá onemocnění AIDS. 

b) HIV je onemocnění, které je vyvoláno virem, AIDS je onemocnění vyvolané 

bakterií 

c) AIDS je virová infekce, která vyvolá onemocnění HIV 

d) Ani jedna odpověď není správná. 

 

4. HIV se přenáší (Označte všechny správné možnosti): 

a) Pohlavním stykem 

b) Krví 

c) Bodnutím hmyzu 

d) Injekční jehlou se stříkačkou 

e) Z matky na plod 



 

 

f) Dotykem 

g) Použitím stejných příborů, talířů, oblečení 

h) Z toalety 

i) Tetováním, piercing 

 

5. Proti HIV se můžeme chránit (Označte všechny správné možnosti): 

a) Kondomem 

b) Hormonální antikoncepcí 

c) Pesarem 

d) Použitím jednorázových zdravotnických pomůcek (jehly, stříkačky a další) 

e) Používáním spermicidů (látky ničící spermie při pohlavním styku) 

f) Být věrný 

g) Abstinence sexuálního kontaktu 

 

6. Co poradíte známému, když Vám řekne, že má podezření, že se nakazil 

HIV infekcí? 

 

7. Zaškrtněte, které zásady by měl dodržovat HIV-pozitivní člověk.(Označte 

všechny správné zásady) 

a) Měl by vždy používat při pohlavním styku prezervativ 

b) Měl by vždy po použití vydezinfikovat toaletu, příbory, talíře a další pomůcky  

c) Měl by pravidelně užívat lékařem předepsané léky 

d) Měl by nosit roušku, aby virus nepřenesl při rozhovoru s druhými lidmi 

e) Měl by upozornit na svou infekci zdravotníky v nemocnici 

f) Neměl by navštěvovat plavecké haly 

g) Neměl by darovat krev 

h) Měl by přestat provozovat veškeré sporty 

 

8. V kolika letech by se měli lidé dozvědět o HIV infekci? 

a) V předškolním věku (v mateřské škole) 

b) Na prvním stupni základní školy 

c) Na druhém stupni základní školy 

d) Na střední škole 

e) Ještě později 

 



 

 

9. Kdy jste se poprvé o tomto onemocnění dozvěděli vy? 

a) V předškolním věku (v mateřské škole) 

b) Na prvním stupni základní školy 

c) Na druhém stupni základní školy 

 

10. Jaký symbol vyjadřuje solidaritu s lidmi HIV-pozitivními? 

a) Červená stužka 

b) Bílá pastelka 

c) Žlutá květina 

 

11. Myslíte si, že by se nemocní s diagnózou AIDS měli izolovat? 

a) Souhlasím s izolací těchto lidí, jsou nebezpeční pro ostatní 

b) Souhlasím s tím, aby tito lidé měli zvláštní podmínky při styku s druhými, 

protože mají oslabenou imunitu a ostatní lidé by je mohli poškodit na zdraví 

c) Nevím 

d) Nesouhlasím s izolací těchto lidí, je to diskriminace 

 

12. Infekce HIV postihuje: 

a) Každého člověka, který se chová rizikově 

b) Homosexuální páry, které se rizikově chovají  

c) Heterosexuální páry, které se rizikově chovají 

d) Narkomany, kteří se chovají rizikově 

 

13. Setkali jste se někdy s HIV-pozitivní osobou? 

 

ANO         -          NE 

Pokud jste odpověděli, že ANO, napište, prosím, za jakých okolností k tomu 

došlo, jak jste se o jeho nemoci dozvěděli. 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……….. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 



 

 

 

Pokud jste odpověděli, že NE, napište prosím, jak si myslíte, že by se lidé měli 

chovat při setkání HIV-pozitivní osobou? 

 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………. 

 

14. Je správné, aby HIV-pozitivní žena měla dítě? 

a) Není správné, aby HIV-pozitivní žena byla těhotná a měla dítě, může ho nakazit 

infekcí HIV 

b) Nevím 

c) Pokud pravidelně užívá léky a má dobré rodinné zázemí, dítě mít může 

 

15. Myslíte si, že zaměstnavatel má právo vědět, že jeho zaměstnanec je HIV-

pozitivní? 

a) Nemá právo to nikdy vědět  

b) Má vždy právo to vědět  

c) Nevím 

d) Má právo to vědět, když je zde možnost, že se také mohl nakazit HIV infekcí 

(např. díky pracovnímu úrazu) 

 

16. Odmítli byste krevní transfuzi, kvůli obavě s HIV-infekce? (Odpověď 

prosím zdůvodněte) 

 

 

ANO       -          NE 

Děkuji za vyplnění!!! 

  



 

 

Příloha č. 2 

 

1) Jak je rozpracována problematika HIV/AIDS v rámci ŠVP? /V rámci jakých 

předmětů se problematika HIV/AIDS učí? 

 

2) Jaké vyučovací metody při výuce používáte? 

 

3) Měl/a jste při výkladu této látky někdy nějaký problém s žákem nebo s rodičem? 


