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Anotace (abstrakt) 

 

 Za téma své bakalářské práce jsem zvolila Účinnost primární prevence 

HIV/AIDS prováděné na základních školách v Litvínově. Důvodem vybrání tohoto 

tématu byla má blízkost k němu a to z hlediska mé přednáškové činnosti o HIV/AIDS 

na školách. Besedy jsem mohla provádět díky Společnosti pro plánování rodiny a 

sexuální výchovu, která mne v této oblasti vzdělala.  

 

 Cílem mé práce bylo Zjistit, jestli je primární prevence přínosná pro žáky 9. tříd 

základních škol v Litvínově. Proto byl proveden výzkum, který jsem mohla uskutečnit 

na základě shromážděných testů od žáků, za celou mou přednáškovou praxi. Vybrány 

ale byly pouze testy žáků 9. tříd základních škol. A to z titulu blízké věkové hranici 

patnácti let žáků, kde je již možný legální přítomnost sexuální aktivity. V praktické části 

jsou porovnávány otázky z testů a pomocí grafů znázorněné vědomostní posuny žáků.  
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Summary 

 

I’ve chosen ‘The effectivity of primary HIV/AIDS prevention carried out on 

primary school in Litvinov’ as my bachelor’s thesis topic. The reason of choosing this 

topic was the fact that I’m very familiar with it due to my lecture activities about 

HIV/AIDS on schools. I was able to give lectures thanks to Czech Family Planning 

Association, which educated me in this field of knowledge. 

 

The aim of my thesis was to ‘Find out whether the primary prevention has a 

contribution for 9
th
 grade pupils on elementary schools in Litvinov’. That is why a 

research has been made, which I was able to realize, thank to test results from pupils 

which I have collected during my whole lecturing practice. Only test results from 9
th
 

grade pupils were chosen for the research. The reason of this decision is because they 

are close to age limit of 15 years, where possible presence of sexual activity may occur. 

Test questions are being compared in practical part of my thesis and with the help of 

graphs there are displayed pupils’ knowledge progresses. 
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1. ÚVOD 

 

Téma Účinnost primární prevence HIV/AIDS prováděné na základních školách 

v Litvínově, jsem si zvolila z důvodu zajímavosti a vážnosti dané problematiky. V této 

problematice se poměrně dobře orientuji a vzhledem k mé dlouholeté spolupráci se 

Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu, jsem vlastníkem mnoha 

certifikátů a osvědčení. Například osvědčení o partnerských vztazích, antikoncepci, 

HIV/AIDS a metodách prevence nebo osvědčení o absolvování 19. kongresu k sexuální 

výchově, vizte příloha č. 2. Tyto dokumenty jsem obdržela vždy po absolvování 

edukačních programů, na základě kterých mohu své znalosti předávat dál, formou besed 

v duchu peer programu, vizte kapitola č. 2.1.4.1 

 

Problematika HIV/AIDS mne velmi zajímá, proto se ráda účastním odborných 

seminářů, konferencí a symposií, které Společnost pro plánování rodiny a sexuální 

výchovu pořádá. V budoucnu bych se, dále ráda této problematice věnovala. Myslím si, 

že nejen studenti a mladí lidé obecně potřebují v této problematice vzdělávat.  

 

Domnívám se, že je důležité vzdělávat laickou veřejnost neustále, dávat lidem do 

povědomí informace o HIV/AIDS tak, aby se množství HIV pozitivních a nakažených 

AIDS stabilizovalo a postupem času nedocházelo ke zvyšování počtu nově nakažených. 

Jsem přesvědčena, že zodpovědné chování a důsledná primární prevence mohou 

zabránit šíření viru HIV mezi lidmi. Tudíž je potřebné dále rozvíjet a prohlubovat 

primární prevenci. Znalost základních informací o dané problematice je velmi důležitá. 

 

Proto se snažím pro žáky dělat besedy zajímavější a záživnější, aby si odnesli co 

nejvíce informací a své nově získané znalosti mohli případně předat dál svým 

kamarádům. Domnívám se, že pro žáky základních škol byly mé besedy opravdu 

zajímavé a především přínosné. To bych ráda demonstrovat ve své práci – především 

v její praktické části – ve výzkumu. Zde se dále snažím naplnit stanovený cíl práce, a to: 

Zjistit, jestli je primární prevence přínosná pro žáky 9. tříd základních škol v Litvínově. 

 

Jestli je primární prevence přínosná pro žáky 9. tříd základních škol v Litvínově 

zjistím pomocí zmíněného výzkumu, který je kvantitativní. Tento kvantitativní výzkum 

je postaven na vyhodnocení testů, které žáci vždy vyplňují před besedou a po besedě. 
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Jedná se o takzvané startovní a závěrečné testy. Otázky jsou koncipovány tak, aby mi 

sloužily pro zhodnocení mé vlastní činnosti, ale především abych zjistila, jak byla 

beseda pro žáky přínosná a kolik informací a vědomostí si z ní odnesli.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

V teoretické části své práce se zabývám prevencí a jejím dělením, uvádím, čím je 

prevence HIV/AIDS specifická. Následující podkapitola se věnuje peer programu.  

                                                                                                               

Stěžejní je kapitola s názvem Vymezení HIV a AIDS, ve které jsou zmíněné 

základní údaje, ale také trochu odbornější specifikace o dané problematice. Tato část 

také obsahuje statistiky, jak světové, tak republikové.  

                                                                                                              

Jedna podkapitola je věnována i pojednání, jak se veřejná společnost staví k HIV.  

                                                                                                                

V další kapitole je vymezena Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu a 

jsou i krátce představeny jiné společnosti, zabývající se prevencí.  

                                                                                                                         

Ke konci teoretické části je kapitola o mé činnosti a podrobněji uvedeny, mnou 

pořádané besedy.                                                                                                       
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2.1 Prevence 

 

Prevence je v oblasti HIV/AIDS velice důležitá, je tou nejlepší možnou strategií 

v boji proti této nemoci. Prevenci je důležité vést již od počátků dospívání. Cílem této 

prevence by mělo být naučit mládež k zodpovědnému životu, a to přednostně v sexuální 

sféře. 

 

„HIV se šíří především sexuálním stykem. Proto bezpečné sexuální návyky jsou 

tím hlavním momentem, kterým lze další šíření nákazy HIV omezit.“
1
 Na základě 

tohoto tvrzení v knize Prevence, léčba a další aspekty nákazy HIV/AIDS jsou dále 

uvedeny i tři součásti, které musejí obsahovat aktivity, aby bylo ovlivněno sexuální 

chování. Jsou jimi: 

 

 Informace a výchova 

 Zdravotní péče 

 Potřebné prostředí, které podporuje změnu chování
2
 

 

 „Hlavním cílem podpory zdraví a zdravotní výchovy v oblasti prevence nákazy 

HIV a onemocnění AIDS je ovlivnění chování sociálních skupin a jedinců tak, aby bylo 

šíření této nákazy co nejvíce omezeno a zároveň nedocházelo ke společenské 

diskriminaci HIV pozitivních osob a nemocných AIDS.“
3
  

 

Z výše zmíněného odstavce vyplývá hlavní důvod, proč prevenci uskutečňovat. 

Tedy abychom pomocí prevence působili na chování lidí a vedli je k zodpovědnému 

stylu života, protože jedině tak, lze snížit nárůst nově nakažených virem HIV. A 

zároveň, aby společnost lidí přistupovala k HIV pozitivním a nemocným AIDS stejně, 

jako k jiným lidem ze svého okolí a tím se zamezilo diskriminaci těchto postižených 

osob. Dalším důvodem je, že znalosti některých žáků o této problematice jsou mizivé. 

Je to způsobeno především tím, že žáci se s tímto tématem setkávají málokdy. To je 

zapříčiněno nedostatkem či úplnou absencí zdravotní, sexuální, občanské či podobné 

výchovy na základních školách. Navíc někteří pedagogové mají z nejrůznějších důvodů 

                                                 
1
 Šejda, s. 143 

2
 Šejda, s. 143 

3
 Šejda, s. 214 
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stále problém hovořit o sexuální výchově a o tématech s ní souvisejících. Proto se 

snažíme zastat alespoň malou část osvětové činnosti a předat žákům tyto znalosti.  

 

2.1.1 Primární prevence 

 

„Záměrem primární prevence je předcházet vzniku určitého jevu tím, že 

eliminujeme působení vyvolávajících faktorů.“
4
 

 

„Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, 

osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní 

pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže (využívání 

volného času, možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v 

rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích.“
5
 

 

Tento druh prevence je provozován několika organizacemi, např.: Česká 

společnost AIDS pomoc, ale také Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 

pro kterou pracuji.  

 

Jde právě o předejití problémům a následkům případného rizikového chování 

mládeže. Či v lepším případě, vyloučení jejího jakéhokoliv rizikového chování. 

 

2.1.2 Sekundární prevence 

 

Sekundární prevence se zabývá „předcházením vzniku, rozvoji a přetrvávání 

rizikového chování. V tomto pojetí je sekundární prevence název pro včasnou 

intervenci, poradenství a léčení. Má za cíl podporu a pomoc vést smysluplný a 

spokojený život.“
6
 

 

Sekundární prevencí se Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu 

zabývá jen z části. Na svých webových stránkách poskytuje poradenství. Na otázky 

tazatelů odpovídají lékaři, psychologové či sociální pracovníci. 

                                                 
4 Slowík, s. 49 
5 http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-519728.aspx?q=Y2hudW09Ng%3D%3D 
6 http://www.ostrovzl.cz/prevence/ 
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2.1.3 Terciární prevence 

 

„Terciární prevence chce zamezit dalšímu zhoršování stavu jedinců, u kterých 

patologický jev již působí – snažíme se např. předejít vážnému nebo trvalému 

zdravotnímu či sociálnímu poškození, které může vzniknout u osob užívajících drogy 

(snižování rizika infekce virem HIV nebo hepatitidy apod.).“
7
 

 

 Tímto druhem prevence se Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu 

nezabývá, protože je specifický svými zásahy a opatřeními, které vedou ke změně 

rizikového chování tak, aby nedocházelo k poškozování zdravotního stavu. „Jedná se o 

předcházení následků, dalším škodám rizikového chování.“
8
 

 

2.1.4 Čím je prevence HIV/AIDS specifická 

 

Nejúčinnější formou primární prevence jsou besedy. Besedy si ve své podstatě 

vytváří každý přednášející sám. Ať už je to stylem přednášky, tím jaké zvolí prostředky 

a pomůcky, nebo tím, co vše do své besedy zahrne. Je zde možná velká rozmanitost. 

Lze zvolit hry, obrázky, videa, názorné pomůcky, apod. Tím je možno co nejlépe 

přiblížit problematiku cílové skupině.  

Já ve svých besedách využívám prezentaci, která obsahuje i obrázky. Někdy 

využívám i plakáty a motta. Samozřejmostí jsou letáčky  obsahující základní informace. 

Žáky základních škol učím také správnému zacházení s prezervativem.  

 

Specifičnost primární prevence bych viděla především ve vedení v intencích 

peer programu. To je dle mého předpokladu v této oblasti velice důležité, protože 

vrstevnický vzdělávací přístup je ve sféře sexuální výchovy přijímán lépe, než když je 

mezi přednášejícím a posluchači generační až dvougenerační rozdíl. „Je 

zdokumentováno, že tato metoda je nejpřínosnější v prostředí, kde je nutné doplnit 

výuku prováděnou učiteli. Do této kategorie zcela jistě sexuální výchova spadá.“
9
 

  

                                                 
7
 Slowík, s. 49 

8
 http://www.ostrovzl.cz/prevence/ 

9
 http://www.planovanirodiny.cz/clanky/peer-projekt 
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2.1.4.1 Peer program 

 

Slovo peer „původně vyjadřovalo příslušnost k jedné z pěti vrstev aristokracie. 

Moderní pojetí tohoto slova se ovšem pojí k jedinci, jehož postavení je rovnocenné s 

ostatními neboli představitele určité společenské skupiny osob, které jsou si podobny 

věkem, vzděláním nebo společenským postavením. Celkem tedy výraz "peer výchova" 

představuje formu působení mezi vrstevníky navzájem (anglicky peer-to-peer).“
10

  

 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu tento program preferuje a 

dbá, aby docházelo k jeho plnění. Vrstevnický vzdělavatelé si sami pro sebe zvolili 

název Netopeeři. Tento název je zkratkou anglických slov net of peer, tedy síť 

vrstevnických vzdělavatelů. 

 

 Důležitým předpokladem pro vrstevnický vzdělávací program je komunikace 

peer aktivistů a jejich společenský vliv na posluchače. „Největší potenciál peer výchovy 

spočívá v tom, že přizpůsobuje metody prevence HIV/AIDS místním zvyklostem, 

společenským hodnotám a dalším potřebám.“
11

 Metoda, kterou využívá peer výchova 

je, že určitá skupina vrstevníků, která je v menšině, se snaží ovlivnit, informovat a 

působit na většinu. „Projekty peer výchovy vznikaly a vznikají obvykle spontánně z 

iniciativy nevládních organizací (NGO), společenských a církevních organizací, 

organizací pro mládež i výchovných institucí.“
12

 Mladí lidé jsou vyškoleni a vzděláváni 

v různých oblastech a tématech, která jsou pro jejich vrstevníky blízká. Tímto postupem 

se ocitají v roli expertů a mohou své zkušenosti předávat svým vrstevníkům. Peer 

aktivisté jsou vrstevníky v těchto oblastech daných problematik lépe přijímáni, než 

tradiční didaktické schéma učitel – žák. „Peer programy jsou považovány za jednu z 

nejvhodnějších alternativ prevence sociálně-patologických jevů mezi dospívající 

mládeží, zejména také proto, že je vykonávána pro děti zajímavým, netradičním 

způsobem a především aktivní formou.“
13

 

 

                                                 
10 http://www.planovanirodiny.cz/clanky/peer-projekt 
11 Doporučení Evropské unie pro peer výchovu v prevenci HIV/AIDS, s. 7 
12

 Doporučení Evropské unie pro peer výchovu v prevenci HIV/AIDS, s. 9 
13

http://www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/socialnepatologickejevyajejichprevence/zavislosti/jakpredchazetvzniku

zavislosti/peerprogramy/necomalozteoriepeerprogramu/13056.aspx 
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Pro ty, kteří chtějí začít s peer výchovou či organizovat vzdělávání budoucích 

peer aktivistů, by mohla být velmi přínosná publikace Doporučení Evropské unie pro 

peer výchovu v prevenci HIV/AIDS, která pojednává o realizaci peer programu 

v prevenci HIV/AIDS. Obsahuje i koncepci a organizaci preventivních aktivit. Tento 

manuál obsahuje také kapitolu, která obsahuje návrh projektů peer výchovy.  

 

Tato publikace si stanovila za cíl „napomáhat při plánování, realizaci a 

vyhodnocování peer výchovných projektů určených mládeži v oblasti prevence 

HIV/AIDS. Tento manuál vznikl speciálně pro potřeby těch, kteří peer programy 

organizují, i pro potřeby řídících pracovníků, kteří rozhodují o koncepci preventivních 

aktivit a peer programů; avšak měl být užitečný i pro mládež a pro všechny, kteří se 

zajímají o vrstevnické programy. (…) Účelem této příručky je doporučit, jak používat 

peer výchovu pro prevenci infekce HIV u mladých lidí v zemích Evropské unie. Není to 

jednoduchý úkol, Evropská unie se v současnosti skládá z 27zemí a ještě více krajových 

kultur.“
14

 

 

  

                                                 
14 Doporučení Evropské unie pro peer výchovu v prevenci HIV/AIDS, s. 5 
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2.2 Vymezení HIV a AIDS 

 

Cílem mé práce bylo zjistit, jestli je primární prevence přínosná pro žáky 9. tříd 

základních škol v Litvínově. Na začátek tedy musím zmínit základní informace o HIV a 

AIDS a uvést rozdíly mezi nimi. Domnívám se, že tyto informace by měly být 

všeobecně známy mezi lidmi, proto považuji za nutné je zde zmínit a doplnit základní 

údaje o odbornější podrobnosti. Ačkoliv jsou některé informace v dnešní době známé a 

médii dost propagované, ve společnosti lidí dodnes převládá spousta mýtů a pověr o 

HIV.  

 

2.2.1 HIV 

 

HIV je zkratka pro Human Immunodeficiency Virus, přeloženo do češtiny, virus 

selhání lidské imunity, lze přeložit i jako virus způsobující ztrátu (lidské) 

obranyschopnosti. Tento virus byl objeven roku 1984 v Americe. „23. dubna 1984 

americká vláda oznámila, že tým vědce Roberta Galla objevil virus, který způsobuje 

nemoc AIDS, poprvé identifikovanou o tři roky dříve. Virus nazval HTLV-III. Jiná 

vědecká skupina z pařížského Pasteurova institutu odhalila původce AIDS už o rok 

dříve (nazvala ho LAV), ale nejdřív se myslelo, že jde o jiný zdroj infekce. Až později 

se zjistilo, že oba konkurenční týmy přišly na to samé, a virus dostal společný název 

HIV.“
15

 

 

2.2.1.1 Typy viru HIV 

 

HIV se vyskytuje ve dvou nejznámějších typech. Tyto dva typy jsou značeny 

jako HIV-1 a HIV-2. Liší se od sebe složením povrchových struktur, ale také 

geografickým výskytem, který je odlišný. Rozdílnou mají i patogenitu, epidemiologické 

vlastnosti a klinický obraz.  

 

  

                                                 
15 http://www.stream.cz/slavnedny/676772-23-duben-den-kdy-byl-objeven-virus-hiv 



17 

 

Typ HIV-1 se vyskytuje především v Evropě, Americe a Asii. Tento typ viru má 

mnoho subtypů a velice snadno podléhá mutacím. Na základě těchto faktů je složité 

vyvinout účinnou vakcínu. HIV-2  je typem viru příznačným svým výskytem na 

západním pobřeží Afriky.
16

   

 

2.2.1.2 Retrovirus a jeho skladba 

 

  „Viry lidského imunodeficitu HIV-1 a HIV-2 jsou retroviry z podčeledi lentivirů 

patogenní výhradně pro člověka. Oba typy HIV-1 a HIV-2 se od sebe antigenně i 

geneticky liší. (…) Viry HIV stejně jako ostatní retroviry vyvolávají onemocnění 

s dlouhým latentním údobím a chronickým průběhem. Po infekci přetrvávají 

v napadeném organismu po celý život, infekce vede většinou ke smrti postiženého.“
17

  

 

Bylo stanoveno pět etap, které jsou charakteristické pro klasický průběh 

onemocnění, který je způsobeny virem HIV. Rozdělení těchto etap: 

 

1. „Stadium akutní infekce 

2. Stadium asymptomatického nosičství 

3. Stadium generalizovaného (povšechného) zduření mízních uzlin (PGL) 

4. Stadium ARC (AIDS related komplex – prae AIDS) 

5. Stadium rozvinutého onemocnění AIDS“
18

 

 

Jak bylo řečeno výše, HIV je retrovir. Retroviry jsou tvořeny fosfolipidovým 

obalem, na kterém jsou glykoproteinové výběžky. Tyto výběžky slouží viru 

k přichycení se na hostitelskou buňku. V případě viru HIV je hostitelskou buňkou bílá 

krvinka – lymfocyt. Uvnitř viru je nukleoid, ve kterém je RNA (ribonukleová kyselina), 

která nese signál viru HIV. „Jiné viry včetně HIV obsahují místo DNA RNA.“
19

 Virus 

obsahuje enzym zvaný reverzní transkriptáza, který umožňuje replikaci viru. Bez tohoto 

enzymu by nebylo možné, aby docházelo k vyslání příkazu do hostitelské buňky na 

výrobu DNA z RNA. „Základní vlastností retrovirů je přepis jejich genetické informace 

                                                 
16

 Informační příručka pro prevenci HIV/AIDS a pro propagaci testování na HIV, str. 3 
17

 Šejda, s. 32 
18 Holub, s. 18 
19 Kingmanová, s. 126 
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uložené v RNA do jazyka DNA pomocí reverzní transkriptázy (RT) s následnou 

integrací tohoto segmentu DNA do jádra hostitelské buňky, takže se virová genetická 

informace stává integrální součástí genomu infikované buňky.“
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3 Mutace HIV 

 

Při reprodukci viru dochází k mutaci. Je to zapříčiněno vysokou rychlostí, kterou 

se virus snaží replikovat, na základě toho chybuje – mutuje. „Když se virus HIV 

replikuje, dovede udělat své repliky, které mají mutace. K mutacím dochází, protože 

virus HIV se reprodukuje velice rychle a při tomto procesu dochází k chybám. Některé 

z těchto chyb (neboli zmutovaných virů) jsou neškodné, protože jsou příliš slabé na to, 

aby přežily, nebo nejsou schopné reprodukce.“
21

 Mutace viru je ve své podstatě 

prostředek k přežití, protože na základě svých mutací dokáže trvale ovládnout imunitní 

systém. Díky mutacím viru HIV je obtížné stanovit jednotnou léčbu, terapie se musí 

různě kombinovat a obměňovat. „Jiné kmeny se dovedou rychle reprodukovat a 

nakonec převládnou nad nejčastějším typem viru HIV v těle. Jakmile k tomu dojde, lék, 

který užíváte již, nebude mít na tento virus HIV žádný účinek.“
22

 Problémem je i velmi 

rychlá adaptace viru. Na základě ní se může objevit rezistence viru na předepsané léky. 

Proto stanovit účinnou terapii je velmi složité. 

   

  

                                                 
20 Šejda, s. 115 

Obrázek č. 1 - http://tema.novinky.cz/aids 
21 http://www.janssen-cilag.cz/bgdisplay.jhtml?itemname=hiv_treatments_resistance&product=none 
22 http://www.janssen-cilag.cz/bgdisplay.jhtml?itemname=hiv_treatments_resistance&product=none 

Obr. č. 1 Virus HIV
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2.2.1.4 Lymfocyty 

 

Hostitelskou buňkou je pro vir HIV bílá krvinka. Bílé krvinky neboli lymfocyty 

mají za úkol v lidském těle zajišťovat imunitu, obranyschopnost. Specifické jsou pro 

imunitu především tzv. T-lymfocyty. „Obecně se však dá říci, že jsou podstatou 

specifické (získané) buněčné imunity, při níž potírají např. nádorové buňky či buňky 

napadené viry.“
23

 Existuje více typů T-lymfocytů. Jedním z nich je typ zvaný CD4, 

který je pro vir HIV velmi přitažlivý. „Specifickým buněčným receptorem je buněčná 

substance zvaná CD4, která má vysokou absorpční schopnost k povrchovému virovému 

glykoproteinu gp120. Tak dojde k přilnutí viru na buněčný povrch a záhy poté (5 – 10 

minut) další povrchový glykoprotein viru, gp41, umožní vstup viru do buněčného 

nitra.“
24

 

 

2.2.1.5 Testování 

 

Aby bylo možné zjistit přítomnost viru HIV v těle člověka, je nutné odebrat 

vzorek krve a ten nechat podrobit laboratorní analýze. „Laboratorní nálezy, které 

poukazují na možnou infekci HIV, jsou hlavně: výrazně zvýšená rychlost sedimentace 

erytrocytů, leukopenie, lymfopenie, mírná anemie a trombocytopenie. Typickým 

příznakem je dramaticky snížený počet CD4+ lymfocytů, a z toho plynoucí obrácení 

imunoregulačního indexu (poměr počtu CD4+ /CD8+ lymfocytů).“
25

 Snížení počtu 

lymfocytů je dáno tím, že virus HIV napadá a následně zabíjí bílé krvinky. Testování je 

možné provádět již po dvou týdnech od podezření pro nakažení, ale doporučuje se 

testovat až po 3 měsících, kdy jsou výsledky nejpřesnější. Tato doba se prodlužuje, 

pokud byly užívány např. antibiotika, nebo bylo aplikováno očkování. Jde o jakékoliv 

léky, které mají nějaký vliv na imunitní systém člověka.  

 

Testování je dobrovolné a testovaná osoba k němu musí dát souhlas. Pokud 

tomu tak není, nemůžeme nikoho do testování nutit ani jej bez jeho vědomí testovat. 

Zákonem jsou stanovené podmínky a situace, kdy k testování musí a může dojít i bez 

                                                 
23 http://cs.wikipedia.org/wiki/T-lymfocyt 
24 Šejda, s. 39 
25

 Pročke, s. 1 
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souhlasu testované osoby. Povinné testování je „u dárců krve, tkání, orgánů a spermatu 

se provádí povinné vyšetřování na virus lidského imunodeficitu při každém darování. U 

dárkyň mateřského mléka se provádí povinné vyšetřování na virus lidského 

imunodeficitu jednorázově, před započetím dárcovství. Bez testu na virus lidského 

imunodeficitu není darování přípustné.“
26

 Toto jsou podmínky, kdy je testování 

povinné. Na základě tohoto ustanovení je zajištěna ochrana ostatních osob a jejich 

zdraví. Existují situace, které jsou také vymezeny zákonem, kdy lze provést testování 

osob, aniž by k tomu dali souhlas:  

 

a) „ u těhotných žen, 

 

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

   lidského imunodeficitu je významné z hlediska diferenciální diagnostiky 

   a léčení bez provedení tohoto vyšetření může vést k poškození jejího 

   zdraví, 

 

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

   ohrožování pohlavní nemocí včetně nemoci vyvolané virem lidského 

   imunodeficitu nebo z trestného činu, při kterém mohlo dojít k přenosu 

   této nákazy na jiné fyzické osoby, 

 

   d) u fyzické osoby, která je nuceně léčena pro pohlavní nemoc“
27

 

 

Ve zbylých případech je nutný souhlas testované osoby. „V ostatních případech lze 

vyšetření na virus lidského imunodeficitu provést jen se souhlasem fyzické osoby.“
28

 

 

Testování probíhá prakticky u jakéhokoliv lékaře či na specializovaných 

místech. Rozdíly jsou v ceně a zda jsou testy anonymní. Pražský Dům světla provádí 

jako jediný bezplatné a anonymní testování. Pro příklad uvádím pár míst, kde probíhá 

testování na přítomnost viru HIV v těle. Gynekologie, praktický lékař, Krajské 

hygienické stanice, AIDS centrum. Dnes je možné zakoupení testu v lékárně, to je ale 

mnoha lékaři zavrhováno a nedoporučováno. Tyto testy mají spoustu nevýhod, mezi 

                                                 
26

 §71 odst. 1. z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
27

 §71 odst. 2. z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
28

 §71 odst. 3. z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
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nejpodstatnější patří, že tyto testy nejsou spolehlivé. Tyto testy byly původně vyvinuty 

pouze pro lékaře.  

 

Při testování by mělo probíhat poradenství. Jak před testováním, tak i po něm. 

Zvláště pokud je nález pozitivní. Lékař by tedy měl pacientovi zajistit terapeutickou či 

psychologickou pomoc. „Každé testování na přítomnost HIV infekce by mělo být 

prováděno s informovaným souhlasem vyšetřovaného a provázeno před- a potestovým 

poradenstvím. Míra předávaných informací a psychologický přístup je samozřejmě pro 

každou testovanou osobu individuální a velmi záleží na schopnostech poradce 

odhadnout jak v daném případě postupovat.“
29

 

 

2.2.1.6 Antiretrovirová terapie 

 

„HIV infekce je virové onemocnění imunitního systému. Z toho logicky vyplývá 

dvojí možný terapeutický přístup: 

 

1) Antiretrovirová terapie 

2) Imunoterapeutický přístup normalizující rozvrat imunitního systému.“
30

 

 

V této kapitole se budu zabývat prvním terapeutickým přístupem a to 

antiretrovirovou terapií. Občas se můžeme setkat s označením antiretrovirové terapie 

písmeny HAART (Highly Active AntiRetroviral Therapy). Do dnešního dne nebyla 

stále objevena stoprocentně účinná léčba proti HIV viru. „V Ústavu organické chemie a 

biochemie AV ČR, v.v.i. však byly vyvinuty velmi účinné léky, které prodlužují 

pacientům po celém světě život o desítky let. Na ÚOCHB se úspěšně pracovalo a 

pracuje i na vývoji specifických inhibitorů dalších enzymů HIV, proteasy (PR) a 

integrasy (IN).“
31

 Obrovskou zásluhu v antiretrovirové terapii má významný vědec prof. 

Antonín Holý, který s týmem dalších vědců a lékařů ve své laboratoři vyvinul „zatím 

jediný nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy, vysoce účinný lék tenofovir, který 

patří k celosvětově nejvíce předepisovaným lékům na HIV- infekci.“
32

  

 

                                                 
29 Příručka HIV poradenství, Brůčková, s. 21 
30 Šejda, s. 116 
31 Ročenka národního programu HIV/AIDS v České republice 2009-2010, s. 104 
32 http://www.hiv.cz/showpage.php?key=terapie-hiv-a-aids 
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Existuje takzvaná protiretrovirová terapie, při níž je cílem zpomalit množení viru 

HIV v buňkách nakaženého člověka a tím předejít zhroucení imunitního systému.  

V dnešní době je na trhu mnoho antiretrovirových preparátů. Lékaři záměrně kombinují 

různé druhy těchto antiretrovirových preparátů, protože na základě kombinací mohou 

dosáhnout vyššího účinku terapie a tím i omezit výskyt rezistentních variant viru HIV.  

 

Základním lékem je azidothymidin (AZT). „Prvním skutečně účinným lékem 

vyvinutým v roce 1985 byl zidovudin, který se o dva roky později začal rutinně užívat s 

velkým úspěchem v klinické praxi. Zidovudin, označovaný též jako azidothymidin 

(AZT) tvoří nedílnou součást terapie dodnes. Byl zároveň prvním zástupcem dnes 

rozsáhlé skupiny tzv. inhibitorů reverzní transkriptázy.“
33

 Pokud je lék AZT podáván 

těhotným ženám a je zajištěn pečlivý profylaktický postup, snižuje se tím možnost 

přenosu viru HIV na dítě. „Mechanismus účinku spočívá v inhibici reverzní 

transkriptázy (…) Zinovudin je indikován u HIV infekce dospělých i dětí v kombinaci 

s většinou dosud známých antivirotik vyjma d4T.“
34

  

 

 

 

 

 

 

 

 

U každé léčby se provádí pečlivé monitorování dané osoby. HIV pozitivní 

člověk dochází pravidelně na krevní testy, kde se zjišťuje, jak je léčba účinná, zdali 

nedochází ke zvyšování virové nálože apod. Při zahajování nové léčby jsou intervaly 

mezi testy kratší, postupně se ale interval krevních testů prodlužuje. Pokud je léčba 

zavedená a je bezproblémová, HIV pozitivní dochází ve většině případů na krevní testy 

jednou za tři měsíce.  

 

  

                                                 
33 http://www.hiv.cz/showpage.php?key=terapie-hiv-a-aids 
34 Rozsypal, s.178 
Obr. Č. 2 - Ročenka národního programu HIV/AIDS v České republice 2009-2010, s. 104 

Obr. č. 2 Chemické složení 

léku AZT 
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2.2.1.7 Zánik viru 

 

Virus HIV je velmi citlivý k zevním vlivům. Také ho dokážou zničit běžné 

chemické a fyzikální prostředky. Na příklad: běžné dezinfekční prostředky, obsahující 

chlór. Vysoká teplota nad 60
o
C, běžné mýdlo nebo 70% alkohol. „Za 10 minut je HIV 

inaktivován 70% etylalkoholem a 0,5% chlornanem sodným.“
35

 Na vzduchu se viru 

také příliš nedaří, navíc při zaschnutí tělesných tekutin, ve kterých se vir vyskytuje, 

záhy zahyne. 

 

2.2.1.8 Druhy přenosů 

 

Abych mohla vyjmenovat druhy přenosů infekce HIV, musím nejprve zmínit výskyt 

viru HIV v těle infikované osoby. Virus se vyskytuje v lymfatických uzlinách a 

v tělesných tekutinách (krev, sperma, poševní sekret, mateřské mléko, preejakulát, aj.)  

Definovány jsou pouze tři možné druhy přenosu viru HIV. A těmi jsou: 

 

 Pohlavním stykem  

Jedná se především o nechráněný pohlavní styk. Jedinou možnou, i když ne 

stoprocentní, ochranou je prezervativ. Tento druh přenosu se vztahuje jak na 

heterosexuální, ale tak i na homosexuální pohlavní styk. Rizikový může být i orální sex. 

„Riziko přenosu infekce HIV z muže na ženu je výrazně vyšší než z infikované ženy na 

muže, což souvisí s vyšším množstvím viru HIV ve spermatu než v poševním 

sekretu.“
36

 

 

 Krevní cestou 

Kontakt s kontaminovanou krví, velmi rizikové je společné užívání jehel a stříkaček u 

drogově závislých osob. Jisté riziko spatřuje i roztok drogy, pokud je některý 

z intravenózních uživatelů HIV pozitivní. V dnešní době je naštěstí nepravděpodobný 

přenos při darování krve, či nákaza u lékaře apod. To je zajištěno přísnými kontrolami a 

hygienou. Potencionálním rizikem se může stát i nedostatečně sterilní tetovací salón, 

piercingové studio a jiné.  

                                                 
35 Šejda, s. 38 
36

 Informační příručka pro prevenci HIV/AIDS a pro propagaci testování na HIV, s. 16 
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 Z matky na dítě  

„Vertikální přenos (antenatálně, perinatálně, ev. mateřským mlékem)“
37

 Tento přenos je 

samozřejmě možný, ale v dnešní době jsou lékaři schopni snížit virovou nálož, pomocí 

antiretrovirové terapie, tak, že k nákaze dítěte ani nedojde. Matka je ale po celé 

těhotenství pod přísným a neustálým dohledem lékařů. Doporučuje se rodit dítě 

císařským řezem a po narození dítě nekojit (toto doporučení platí především 

v rozvojových zemích). Pokud žena využije všechny současně dostupné možnosti 

„farmakologické (antiretrovirotika) i nefarmakologické (způsob vedení porodu aj.) 

profylaxe lze riziko přenosu snížit pod 2 – 3 %.“
38

  

 

Virem HIV se nelze nakazit při běžném kontaktu s infikovanou osobou. Jedná se 

o komunikaci, o doteky, ale také o mazlení, o společné bydlení, kdy lze používat 

společně nádobí, vanu, WC, ručníky, aj. Nedoporučuje se ale používání stejného 

zubního kartáčku, žiletek na holení, apod. Ty už jisté riziko přenosu představují. 

Nakazit se nemůžeme ani návštěvou plaveckého bazénu či sauny. K nakažení nemůže 

dojít ani při bodnutí hmyzu nebo pokousáním domácím zvířetem. Nerizikový je i 

polibek (mimo hlubokého „francouzského“ líbání, kdy může dojít k drobným 

poraněním v dutině ústní), za nerizikovou praktiku se považuje i tzv. „petting“.  

 

2.2.2 AIDS 

 

AIDS je zkratkou pro Acquired Immune Deficiency Syndrome, tedy Syndrom 

získaného selhání imunity. AIDS je poslední klinické stádium infekčního onemocnění, 

které způsobil virus HIV.  

 

Ještě není známo, zda se u všech HIV infikovaných projeví onemocnění AIDS, 

případně za jaké časové období se u těchto osob AIDS rozvine. „Vývoj infekce od 

asymptomatického období směrem k plně rozvinutému AIDS je velmi individuální. 

Zhruba můžeme říci, že AIDS se rozvíjí asi u 50% infikovaných osob do 10 let od 

infekce.“
39

 Za jakou dobu dojde k rozvinutí infekce do stádia onemocnění AIDS, je 

                                                 
37 http://www.aids-hiv.cz/html/popis.html 
38 http://www.hiv.cz/showpage.php?key=prevence 
39 Šejda, s. 91 
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závislé na mnoha faktorech, např., životní styl, počáteční úroveň imunity, důslednost 

HIV pozitivního v dodržování léčby, aj.  

 

Abychom mohli hovořit o stadiu AIDS, je zapotřebí aby pacient vykazoval 

hluboký pokles CD4 lymfocytů, které je zapříčiněno nástupem tzv. velkých oportunních 

infekcí. „V průběhu symptomatického stadia HIV je nutno počítat s nástupem tzv. 

velkých oportunních infekcí (OI), jejichž výskyt indikuje zařazení pacienta do klinické 

kategorie C- tedy stadia AIDS-onemocněni - charakterizované výskytem některé z tzv. 

velkých oportunních infekcí, některými nádory nebo dalšími projevy, jako je HIV 

encefalopatie a wasting syndrom (kachexie). Výskyt velkých OI je důsledkem těžké 

poruchy imunitního systému a je obvykle spojen s hlubokým poklesem CD4 

lymfocytů.“
40

 

 

Nemoci, které doprovází stádium AIDS, jsou konkretizovány kritérii Světové 

zdravotnické organizace (SZO) - WHO (World Health Organization). Jsou jimi např. 

„pneumocystová pneumonie, toxoplazmová encefalitida, plicní kandidóza, herpetická 

bronchitida, pneumonie nebo ezofagitida, atypická mykobakterióza, Kaposiho sarkom, 

maligní lymfomy, invazivní karcinom děložního hrdla aj.“
41

 Člověk ve své podstatě 

neumírá na nemoc AIDS, ale na následky výše zmíněných infekcí.  

 

K rozvinutí AIDS může přispět i reinfekce, tedy opětovný příjem 

kontaminované tekutiny virem HIV. Proto i HIV pozitivní člověk by se měl při 

sexuálním styku chovat zodpovědně a dodržovat zásady bezpečnějšího sexu. Nejen pro 

to, aby chránil druhé lidi, ale také, aby chránil sám sebe.  

  

                                                 
40 http://www.aids-hiv.cz/html/popis.html 
41

 Informační příručka pro prevenci HIV/AIDS a pro propagaci testování na HIV, s. 15 
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2.2.3 Statistiky 

 

Tato kapitola má své podkapitoly, které obsahují grafy se statistikami. 

Nejaktuálnější statistiky v České republice jsou datovány k 29. 2. 2012. Tyto statistiky 

mi ochotně poskytl Dům Světla. Z množství poskytnutých statistik jsem pro Českou 

republiku vybrala mapu, kde jsou uvedeny počty HIV pozitivních dle krajů a graf 

s novými případy HIV infekce mužů i žen v jednotlivých letech, od roku 1985 až do 

roku 2012. Zbylé grafy neuvádím, ale některé z nich pouze popíši. Pro ilustraci lze 

navštívit webové stránky http://www.worldometers.info/cz/, kde jsou uvedeny 

celosvětové počty lidí infikovaných HIV/AIDS a úmrtí v důsledku HIV/AIDS letos. 

Tyto čísla neustále narůstají. 

 

2.2.3.1 Česká republika  

 

K 29. 2. 2012 žije v České republice celkem 1696 HIV pozitivních osob. V roce 

1986 bylo těchto osob zaznamenáno 26. Od té doby až do roku 1992 narůstal počet 

infikovaných osob průměrně o 20 za rok. Ale od roku 1992 do roku 2004 byl nárůst v 

průměru o 50 osob za rok. Od roku 2004 se průměrný počet nově infikovaných za rok 

opět zvýšil, a to o 100 lidí. Nejvyšší nárůst je zaznamenán od roku 2008 – 2010, kde 

přibylo v průměru 400 nových HIV pozitivních lidí.  

 

Průměrný věk, kdy se poprvé lidé dozvídají o své pozitivitě je rozlišný u žen a 

mužů. Ženy si nejčastěji vyslechnou poprvé svou diagnózu mezi 20-24 rokem života. U 

mužů je tomu o něco později, mezi 25-34 rokem života, ale ještě dosti vysoké nárůsty 

jsou zaznamenány u mužů věku mezi 40-49 rokem.  

 

Níže je graf, který ukazuje nové případy HIV infekce v jednotlivých letech, 

zvlášť u žen a zvlášť u mužů. Je velmi patrný rozdíl počtu mužů oproti ženám. Pod 

grafem je pro ilustraci mapa s počty HIV infikovaných podle kraje bydliště. 

 

 

 

 

http://www.worldometers.info/cz/
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Počty nemocných AIDS nemají tak markantní nárůsty v jednotlivých letech. 

V roce 1986 byl nemocný jeden člověk a k 29. 2. 2012 je nemocných AIDS 348 lidí. 

S oběťmi je to dost podobné, do 29. 2. 2012 zemřelo v České republice 180 osob.
42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
42Průběžně evidované statistiky z Domu světla 
Obr. č. 3 a 4 Průběžně evidované statistiky z Domu světla 

Obr. č. 3 Nové případy HIV 

Obr. Č. 4 Mapa HIV v ČR 
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2.2.3.2 Svět  

 

Nejaktuálnější světové statistiky jsem nalezla na webových stránkách 

http://www.aids-hiv.cz/html/udaje-ve-svete.html, kde byla uložena prezentace s těmito 

údaji z roku 2010. Tuto prezentaci vytvořila společnost UNAIDS a WHO. Níže 

zobrazená mapa je použita také z této prezentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Z obrázku je patrný počet HIV pozitivních v roce 2010, započítány jsou jak 

dospělí, tak děti. Dalším údajem v této prezentaci je počet zemřelých v roce 2010 a to 

1.8 milionů dospělých i dětí.  

Obr. Č. 5 Světová mapa HIV 
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2.2.4 HIV versus veřejnost  

 

Jak jsem již psala výše, dodnes jsou mezi lidmi zachovány některé mýty či 

pověry o HIV. Z toho důvodu se domnívám, že je možné pozorovat negativní náhled 

veřejnosti na HIV pozitivní osoby. Protože i v dnešní době, kdy nadace zabývající se 

touto problematikou, se snaží o určitou osvětu, existují lidé, kteří jsou k tomuto tématu 

odtažití a skeptičtí. A to právě na základě výše zmíněných předsudků nebo mýtů. Asi 

nejčastěji se vyskytující jsou, že nakažení lidé si za svou pozitivitu mohou sami, že 

jejich chování bylo nezodpovědné. Do jisté míry mají zřejmě pravdu, jsou lidé, kteří se 

nakazili na večírku, kdy byli pod vlivem alkoholu a měli nechráněný pohlavní styk. Ale 

spousta HIV pozitivních lidí je hlavně v rozvojových zemích, nejvíce tedy v Africe, kde 

nejpostiženější oblastí je jižní část Afriky. Jinak podle statistik, je Afrika bez 4 států 

postižena nemocnými celá. „Podle OSN se na světě virem HIV denně nakazí 6800 lidí a 

5700 lidí na AIDS každý den zemře. Nejvíce doléhá nemoc na subsaharskou Afriku, 

kde žije 22,5 milionu lidí s virem HIV“
43

. V těchto rozvojových zemích je problém, že 

nejsou prostředky na jejich léčbu, pomoc pro ně, nehledě na to, že je zde vysoká 

koncentrace dalších závažných nemocí, a to například malárie, tuberkulózy, žloutenky a 

jiných. HIV pozitivní lidé mají tedy velmi malou šanci přežít, protože jak již víme, HIV 

virus napadá imunitní systém a pokud se k této závažné nemoci přidá další infekce, 

další nakažení jakoukoliv nemocí, zvyšuje se riziko propuknutí nemoci AIDS a lidé 

umírají. Především jsou ohrožené děti, které ve svém útlém věku nemají dostatečně 

vyvinutý imunitní systém. 

 

V  České republice je k datu 29. 2. 2012 nakaženo virem HIV 1696 osob, z toho 

348 nemocných AIDS.
44

 A to je jen takzvaná špička ledovce, protože se odhaduje, že 

přibližně 3x tolik lidí není registrováno. Jsou to převážně narkomani, bezdomovci a 

prostitutky. Tyto skupiny lidí si kolikrát ani nejsou vědomi své pozitivity. Dále proto 

nevědomě šíří tento virus. Pokud ale člověk, který je registrován, je o své pozitivitě 

informován a bude vědomě rozšiřovat virus HIV, bude podle trestního zákoníku stíhán. 

„Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci 

u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo 

                                                 
43 http://www.004.cz/view.php?cisloclanku=2008051501-statistiky-hiv-rust 
44

 Průběžně evidované statistiky z Domu světla 
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propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“
45

 HIV/AIDS není z pohledu trestního 

zákoníku bráno jako pohlavní nemoc, ale jako nakažlivou lidskou nemoc, kterou 

definuje nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, 

co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci 

rostlin a škůdce užitkových rostlin. K tomuto nařízení vlády náleží příloha č. 1, ve které 

jsou vypsány lidské nemoci, které jsou považovány pro účely trestního zákoníku za 

nakažlivé. Hned na prvním místě je zmíněno onemocnění AIDS včetně nosičství viru 

HIV. 

 

Jeden z mnoha mýtů, se kterým se dost často setkávám, je, že lidé si stále myslí, 

že tato nemoc se týká výhradně homosexuálů. Tento mylný úsudek je založen na dalším 

mýtu promiskuitního chování homosexuálů, ale také na faktu, že virus HIV byl poprvé 

objeven v jejich komunitě. Je samozřejmé, že i homosexuální muži mají strach z HIV, 

to dokázal výzkum v publikaci Džamily Stehlíkové. „Muži, kteří mají větší obavu 

z možné nákazy HIV virem, uvádějí anální sex jako častou praktiku, ať již s jedním 

stabilním partnerem nebo chráněnou prezervativem. Naopak muži, kteří mají větší počty 

partnerů s rizikovým chováním, se subjektivně necítí tak ohroženi možnou nákazou.“
46

 

Jeden z druhů přenosů HIV je nechráněný pohlavní styk. Nejvíce rizikový je anální 

styk, protože stěna střev, kůže konečníku a řitního otvoru nejsou uzpůsobeny 

k pohlavnímu styku. „ Na druhé straně chybí většině preventivním zprávám explicitní 

poukaz na nebezpečnost nechráněné pasivní/receptivní anální soulože, pro ženy stejně 

jako pro homosexuální muže.“
47

 Nechráněný anální styk je tedy nejrizikovějším a 

nejnebezpečnějším druhem styku.
48

 Nejspíše proto veřejnost má stále v povědomí 

HIV/AIDS jako nemoc homosexuálů. Ale v dnešní je registrován velký nárůst nakažení 

virem HIV mezi heterosexuálními páry.
49

  

 

Dříve v USA homosexuálové protestovali proti tomu, aby byli označováni za 

rizikovou skupinu. Měli strach, že to vzbudí nepokoje ve společnosti. A je smutnou 

pravdou, že tam, kde epidemie byla zaznamenána, se objevilo agresivní chování vůči 

homosexuálům. 
50

 

                                                 
45

 §152 odst. 1. z. č. 40/2009 Sb.,Trestní zákoník 
46 MUDr. Stehlíková, s. 76 
47 Šubík a kol., s. 75 
48 Johnson, s. 38 
49 Příručka Sexuální výchova vybraná témata, s. 24 
50 MUDr. Brzek, s. 98 
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Další mýtus, panující ve společnosti lidí, je, že k nákaze virem HIV může dojít 

při pouhém kontaktu s HIV pozitivním člověkem. A to například podáním si ruky, 

objetím či kapénkovou cestou. Všechny tyto vyjmenované kontakty se nemohou stát 

nebezpečnými.  

 

Přes závažnost tohoto onemocnění stále nejsou na léčbu, testy, prevenci, osvětu, 

péči a související činnosti alokovány dostatečné finanční zdroje. Obzvláště na prevenci 

a osvětu by se mělo hledět nejvíce. Lidé by měli znát všechny možné druhy přenosů, co 

vir HIV způsobuje, k čemu dochází v těle při nákaze. Také by se lidé měli učit, jak 

přistupovat k HIV pozitivním lidem, že jejich psychika je velice narušena a na základě 

toho potřebují podporu ze strany svých přátel, rodiny, známých, ale také 

zaměstnavatelů, kteří v mnoha případech lidi nakažení virem HIV propouštějí nebo je 

vůbec nechtějí zaměstnat. Toto vše bohužel pramení z nedostatečné informovanosti lidí.  

 

Dalším diskriminačním úkazem zacházení s nakaženými lidmi je stav donedávna 

trvající v USA, který až teprve nyní zrušil zákaz vstupu do země pro přistěhovalce 

s HIV, či AIDS. Spojené státy tento zákaz vydaly v 80. letech, ale až teď, po 22 letech 

byl zrušen Barackem Obamou.
51

 „Podle něho, se zákaz neslučoval s plány Washingtonu 

vést boj proti pandemii choroby. USA mají v roce 2012 hostit konferenci o HIV/AIDS, 

jež se koná pravidelně dvakrát do roka.“
52  

  

                                                 
34 http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/188212-usa-po-22-letech-zrusily-zakaz-pro-pristehovalce-s-aids.html 
35 http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/188212-usa-po-22-letech-zrusily-zakaz-pro-pristehovalce-s-aids.html 



32 

 

2.3 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV) 

 

„Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV) byla založena v 

roce 1991 jako nevládní nevýdělečná organizace zabývající se podporou populačního 

zdraví a plánování rodiny jako základního lidského práva.“
53

  

 

Hlavním cílem Společnosti je podpora sexuální výchovy, výchovy k partnerským 

vztahům a k plánování rodiny i k rodinnému životu. V této oblasti Společnost pomáhá 

při přípravě např. pedagogů, ale i jiných odborníků, široké veřejnosti, studentům, a 

jiným. V této oblasti jsou pořádány semináře a odborná symposia, kde jsou 

poskytovány různé typy informací a materiálů. Společnost poskytuje rozsáhlé 

internetové poradenství, které je určené nejen pro pedagogy a další specialisty, ale také 

pro mládež a laickou veřejnost.
54

 

 

Společnost vlastní mnoho akreditací. Nejvíce akreditací je od Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, ale také od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Společnost získala také akreditaci od International Planned Parenthood Federation 

(IPPF). 

 

2.3.1 Ostatní společnosti zabývající se osvětou 

 

Hlavní složky zodpovídající za primární prevencí HIV/AIDS a ostatních pohlavně 

přenosných nákaz, za realizaci ke zdravému životnímu stylu, apod. jsou: Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, nevládní organizace, zřizovatelé škol, nositelé projektů 

prevence HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav v Praze. 
55

 

 

 Z výše zmíněných nejznámějších nevládních organizací zabývající se prevencí je 

Česká společnost AIDS pomoc. Tato organizace se zabývá primární prevencí, poskytuje 

bezplatné a anonymní testování na HIV/AIDS, poskytuje Linku pomoci a spravuje Dům 

světla.  

                                                 
53

 http://www.planovanirodiny.cz/clanky/informace-o-SPRSV 
54 http://www.planovanirodiny.cz/index.php 
55

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---   

ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_151491.pdf 
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Dům světla je pražská organizace poskytující pomoc, podporu a přístřeší lidem 

HIV pozitivním nebo nemocným AIDS. Funguje ale také jako jedna z největších 

poraden HIV/AIDS v republice. Dům světla poskytuje také bezplatné, anonymní 

testování na přítomnost viru HIV v organismu člověka. „Za období let 1999–2010 bylo 

v poradně Domu světla v Praze zachyceno 122 nových případů HIV infekce. 

Ambulance v Domě světla v Praze světla je dnes největším odběrovým místem v ČR.“
56

 

Cílem tohoto pracoviště je začlenění klienta do „normálního života“ a to na základě 

využití všech možných prostředků. Dále také pomoc s navázáním ztracených kontaktů 

s rodinou, s úřady a se společností vůbec. Organizace má své principy a zásady, 

vyplývající z interních standardů. Jedním z nejdůležitějších je: „Pomoc k integraci 

uživatele do společnosti s individuálním zaměřením na člověka a jeho osobní potřeby a 

cíle; respektování lidské důstojnosti uživatele a jeho volby – také odpovědnosti; 

respektování jedinečnosti uživatele a individualizace jeho potřeb; podpora běžného 

způsobu života a kontaktu s běžným životem; podpora soběstačnosti; nediskriminace, 

náboženské svobody; podpora nezávislosti.“
57

 

 

Velmi funkční je ale i internetový, celonárodní, informační server v oblasti 

problematiky HIV/AIDS, http://www.aids-hiv.cz/. Na této doméně lze získat mnoho 

informací o prevenci HIV/AIDS a dostupnosti služeb v oblasti HIV/AIDS. 

 

2.4 Vlastní působení v oblasti primární prevence 

 

Spolupracuji se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu již 8 let. 

Tato Společnost mne proškolila v problematice HIV/AIDS. Dodnes jezdím na semináře, 

přednášky, odborné konference, aj., abych své znalosti prohlubovala a více se v této 

oblasti vzdělávala. Vlastním mnoho osvědčení a certifikátů. (Přiloženo v příloze č. 2). 

Na základě kterých mohu své znalosti a zkušenosti předávat dál. Jsem vrstevnický 

vzdělavatel, tzv. peer aktivista. Na základě této myšlenky, kterou se naše Společnost 

řídí, jsem dříve mohla vzdělávat žáky základních škol a první ročníky středních škol. 

Nyní se mohu věnovat vzdělávání vysokoškolských studentů, popř. ještě maturujících 

                                                 
56 Ročenka národního programu HIV/AIDS v České republice 2009-2010, s. 82 
57 Metodika ke standardu č.1 Cíle a způsoby poskytování sociální služby, str.2 

http://www.aids-hiv.cz/
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ročníků. Na základě mého dřívějšího působení na základních školách, jsem si zvolila i 

téma mé bakalářské práce a vypracovala výzkum.  

 

2.4.1 Besedy 

 

Každý peer aktivista má volné pole působnosti, co se týče zvolení si formy 

besed. Samozřejmostí je podávání stěžejních a korektních informací. Já si zvolila 

přednáškový styl besedy. Na začátku se představím, představím i Společnost pro 

plánování rodiny a sexuální výchovu a žáky požádám o vypracování malého testu, který 

se skládá z pěti otázek, týkající se dané problematiky.  

 

Pro vzbuzení většího zájmu a zapojení více smyslů mám zpracovanou prezentaci 

o problematice HIV/AIDS, která obsahuje pouze důležité body, které doplňuji svými 

slovy a vlastním vyprávěním. Na začátku prezentace je v krátkosti představena 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Česká společnost AIDS pomoc. 

Poté následují základní informace o viru HIV, např.: Co to vir HIV je, jeho složení, 

mutace, typy viru, výskyt viru HIV v organismu, typy přenosů, jak se lze chránit proti 

nakažení apod. Dále jsou uvedeny základní informace o AIDS, které doplňují nepříliš 

vzhledné obrázky projevů AIDS. Ve své prezentaci uvádím i statistiky, které průběžně 

aktualizuji. Posledními informacemi jsou uvedená testovací místa, centra poskytující 

pomoc a terapie. Po prezentaci je vymezen čas pro dotazy a otázky. Pro tematické 

ukončení přednášky pouštím žákům asi třicetiminutový televizní pořad Vizita, který 

nese název AIDS (do prezentace přidáno až v roce publikování). Je v něm zachycen 

příběh umírajícího muže s AIDS a samozřejmě také shrnutí základních informací o 

HIV/AIDS. Na závěr jsou žáci opět vyzváni k zodpovězení otázek (závěrečný, kontrolní 

test), tentokrát jich je ale už deset. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Vzhledem k mé přednáškové činnosti, jak již byla zmíněna výše, mohu provést 

výzkum a zároveň naplit cíl práce: Zjistit, jestli je primární prevence přínosná pro žáky 

9. tříd základních škol v Litvínově.  

 

Na základě mého besedování jsem žáky vyplněné testy uschovávala a nyní je 

použila pro svůj výzkum. Za své dlouholeté působení v oblasti primární prevence jsem 

nashromáždila velké množství těchto testů. Vybrala jsem ale pouze žáky 9. tříd, protože 

jsou blízko k hranici patnácti let a tudíž mnozí z nich začínají svůj sexuální život. Tudíž 

se domnívám, že prevence v této cílové skupině je nejdůležitější. 

 

Za místo své osvětové činnosti jsem zvolila město Litvínov. A to především 

z důvodu mého trvalého bydliště v tomto městě. Dalším důvodem byl také můj dojem, 

že v tomto městě osvěta v oblasti HIV/AIDS není tolik rozšířena.  

 

Každý rok jsem besedovala na stejných školách. Z toho důvodu mohly být školy 

zařazené do výzkumu. Příležitostně jsem přednášela i na jiných školách, např.: Střední 

odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí či Mezinárodní jazykový 

institut v Mostě.  
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3.1 Základní školy v Litvínově 

 

V Litvínově se nachází celkem pět základních škol. Jsou to: 3. základní škola, 

Soukromá sportovní základní škola, Základní škola v Ruské, Základní škola Janov a 

Základní škola Hamr. V okolí města Litvínov se nachází ještě dvě menší města – 

Meziboří a Lom, v každém se nachází jedna základní škola. Celkový počet základních 

škol v Litvínově a přilehlých oblastech je tedy sedm.  

 

Mé přednáškové působení probíhalo na čtyřech základních školách - 3. základní 

škola, Soukromá sportovní základní škola, Základní škola Hamr a Základní škola Lom. 

Od roku 2005 až do roku 2008 jsem na těchto čtyřech školách působila pravidelně, 

jednou až dvakrát za rok.  

 

3.2 Otázky 

 

Žákům záměrně rozdávám dva typy testů. Jeden test je na začátku besedy, před 

samotnou přednáškou a prezentací. Tento startovní test obsahuje pět otázek. Druhý test 

je rozdáván po skončení besedy, je to test závěrečný, který obsahuje deset otázek.  

 

Čtyři otázky ze startovního testu se samozřejmě objevují i v závěrečném testu. 

Díky tomu lze otázky vyhodnotit. Na základě tohoto opakování zjistím, jak byla beseda 

pro žáky přínosná. Ověřuji tím tedy jejich pozornost, znalosti a informace. 

 

3.2.1 Úvodní otázky 

 

Na začátku besedy jsou žáky zodpovídány tyto otázky: 

 

1) Jaký je rozdíl mezi HIV a AIDS? 

2) Myslíš si, že se líbáním můžeš nakazit virem HIV? 

3) Je hormonální antikoncepce ochranou proti pohlavně přenosným  

nemocem? 

4) Vyjmenuj alespoň 5 dalších pohlavně přenosných nemocí. 

5) Co je organizace ČSAP a SPRSV? Setkal (a) jsi se někdy s ní?  
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Otázka číslo 2. byla v hodnocení ignorována. A to z důvodu absence v závěrečném 

testu. Tudíž by její hodnocení nebylo směrodatné. 

 

3.2.2 Závěrečné otázky 

 

Zde jsou uvedeny otázky, které žáci zodpovídají po skončení besedy: 

 

1) Vyjmenuj způsoby přenosu HIV. 

2) Jak se lze chránit před virem HIV? 

3) Co znamená zkratka HIV a AIDS? (česky) 

4) Jak poznáš nakaženého člověka virem HIV? 

5) Napiš alespoň jednoho našeho nejznámějšího sexuologa.  

6) Jaký je rozdíl mezi HIV a AIDS? 

7) Kde se HIV v organismu vyskytuje? 

8) Je hormonální antikoncepce ochranou proti pohlavně přenosným  

nemocem? 

9) Vyjmenuj alespoň 5 dalších pohlavně přenosných nemocí. 

10)  Co je organizace ČSAP a SPRSV? 

 

3.3 Zhodnocení 

 

Vzhledem k množství tabulek a dotazníků, které vyplývá z vysokého počtu 

respondentů, jsem vybrala a do své práce zahrnula pouze počáteční přednáškový rok – 

2005 a konečný přednáškový rok – 2008. Důvodem je zejména viditelný, především ve 

startovních otázkách, rozdíl mezi těmito roky. Zbylé dva roky (2006 a 2007) jsou pro 

ilustraci umístěny v příloze číslo 3.  

 

Na základě vysoké variability odpovědí žáků na dané otázky, jsem byla nucena 

zjednodušit jejich hodnocení na správné, špatné a nevím. Tato metoda byla zvolena pro 

jednodušší a přehlednější vyhodnocení testů. 
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Každá otázka má svou a tabulku a graf. Tabulka je rozdělena na dvě části. Otázky 

PŘED besedou – startovní test a otázky PO besedě – závěrečný test. Tabulka vždy 

obsahuje všechny školy, zjednodušené (správné, špatné, nevím) odpovědi žáků a jejich 

počty.  Tyto tabulky jsou pro větší přehlednost a důraznější znázornění převedeny do 

grafů. To znamená, že na každou otázku připadají dva grafy.    
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3.3.1 Rok 2005 

 

V tomto roce se účastnilo besedy žáků: 

 

3. ZŠ 22 

SSZŠ 24 

ZŠ Lom 25 

ZŠ Hamr 18 

Před 89 

Po 89 

Celkem  178 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2005 se besed účastnil nejvyšší počet žáků. Na 3. Základní škole bylo 

přítomno 22 žáků. Ve Sportovní soukromé základní škole se besedy účastnilo 24 žáků. 

Ve škole Lom bylo 25 žáků a ve škole v Hamru 18. Celkový počet žáků, kteří se 

zúčastnili besed, bylo 89.  

 

Všem zúčastněným byly rozdány startovní testy a závěrečné testy. Žáci oba typy 

testů poctivě vyplnili a vrátili. Celkový počet testů je tedy 178. Z tohoto celkového 

počtu jsou zpracovány tabulky a grafy. 
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3.3.1.1 První otázka – Jaký je rozdíl mezi HIV a AIDS? 

 

 

1. otázka   PŘED   1. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně nevím 

3. ZŠ 7 12 3 3. ZŠ 17 5 0 

SSZŠ 9 10 5 SSZŠ 20 3 1 

ZŠ Lom 3 16 6 ZŠ Lom 16 7 2 

ZŠ Hamr 5 5 8 ZŠ Hamr 14 3 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Otázka Jaký je rozdíl mezi HIV a AIDS je pro žáky obtížná, to také vyplývá 

z množství špatných odpovědí. To se ale po absolvování besedy mění. Četnost špatných 

odpovědí po besedě klesá. Snižuje se i počet žáků, kteří před besedou odpovídali, že 

neví. Množství žáků, kteří před besedou odpověděli na tuto otázku správně, není také 

nejméně. Nejvíce jich je však na Sportovní soukromé základní škole. Nejvíce žáků se 

špatnými odpověďmi a odpověďmi nevím, je na základní škole v Lomu.  

                                                                                                                         

 Z grafu je patrný posun žáku ve správných odpovědích. Nejlépe je na tom 

Sportovní soukromá základní škola, kde správně odpovědělo 20 žáků. Sportovní 

soukromá základní škola společně se základní školou v Hamru má nejnižší počet 

špatných odpovědí. Ale Třetí základní škola v Litvínově nemá žádného žáka, který by 

odpověď nevěděl.  Nejvíce špatných odpovědí má základní škola v Lomu.   
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3.3.1.2 Druhá otázka – Je hormonální antikoncepce ochranou proti pohlavně 

přenosným nemocem? 

 

 

2. otázka   PŘED   2. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně nevím 

3. ZŠ 12 8 2 3. ZŠ 20 2 0 

SSZŠ 14 9 1 SSZŠ 22 1 1 

ZŠ Lom 8 13 4 ZŠ Lom 18 6 1 

ZŠ Hamr 9 7 2 ZŠ Hamr 17 1 0 
 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

V otázce zdali je hormonální antikoncepce ochranou proti pohlavně přenosným 

nemocem byl poměrně vysoký počet správných odpovědí. Ale výskyt špatných 

odpovědí také nebyl zrovna nízký. Nejvíce špatných odpovědí bylo na základní škole 

v Lomu, kde bylo celkem 13 nesprávných odpovědí. Nejlépe na tom byla Sportovní 

soukromá základní škola, s počtem 14 správných odpovědí.  Školy Třetí základní v 

Litvínově a Hamerská měly převyšující počet správných odpovědí, než špatných a 

odpovědi typu nevím, byly zanedbatelné.  

                                                                                                          

 Po absolvování besedy je z grafu patrný velmi velký pokles špatných odpovědí. 

Stejně tak je i patrný pokles odpovědí „nevím“. Nejlepší výsledky jsou zaznamenány na 

Sportovní soukromé základní škole, kde počet správných odpovědí je 22, špatná 

odpověď byla jen jedna, stejně jako odpověď nevím. Dobře je na tom i Třetí základní 

škola v Litvínově, která má správných odpovědí 20, špatné dvě a žádnou odpověď 

nevím.   
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3.3.1.3 Třetí otázka – Vyjmenuj alespoň 5 dalších pohlavně přenosných nemocí 

 

 

3. otázka   PŘED   3. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně nevím 

3. ZŠ 9 13 0 3. ZŠ 15 7 0 

SSZŠ 10 14 0 SSZŠ 19 5 0 

ZŠ Lom 3 18 4 ZŠ Lom 12 11 2 

ZŠ Hamr 7 9 2 ZŠ Hamr 17 1 0 
 

 

 

 

 

 

 

Třetí otázka startovního testu se snaží zjistit, jestli mají žáci přehled i o ostatních 

pohlavně přenosných chorobách. Z grafu před besedou je patrné, že tento přehled žáci 

nemají. Je zde vysoký počet špatných odpovědí, ale na druhé straně je vidět, že žáci 

měli snahu tyto nemoci vyjmenovat, protože je nízký počet žáků, kteří odpověděli, že 

nevědí. Nejvíce správných odpovědí měli žáci Sportovní soukromé základní školy. 

Naproti tomu žáci základní školy v Lomu měli nejvyšší počet špatných odpovědí. 

 

Z grafu je patrné, že po besedě žáci odpovídali lépe, než před besedou. Je zde 

viditelný celkem vysoký nárůst správných odpovědí. A téměř vymizení odpovědí typu 

„nevím“. Na základní škole v Lomu je zjevný nárůst správných odpovědí, ale také 

pořád celkem vysoký počet špatných odpovědí zůstává. Největší posun lze pozorovat na 

základní škole v Hamru. Zde se snížil počet špatných odpovědí o osm a počet odpovědí 

nevím je nulový.  
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3.3.1.4 Čtvrtá otázka – Co jsou organizace ČSAP a SPRSV? Setkal (a) jsi se 

někdy s nimi? 

 

 

4. otázka   PŘED   4. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně nevím 

3. ZŠ 2 8 12 3. ZŠ 11 8 3 

SSZŠ 4 7 13 SSZŠ 15 4 5 

ZŠ Lom 0 5 20 ZŠ Lom 6 12 7 

ZŠ Hamr 1 2 15 ZŠ Hamr 10 6 2 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

Na otázku co jsou organizace ČSAP a SPRSV? A zda se s nimi někdy setkali, 

zvolili převážně žáci devátých tříd odpověď, že nevědí. Jen velmi malý počet žáků 

odpověděl správně. Špatných odpovědí bylo poměrně také málo, převážně žáci 

nevěděli. Nejvíce správných odpovědí bylo na Sportovní soukromé základní škole. 

Nejnižší počet odpovědí typu „nevím“ bylo na Třetí základní škole v Litvínově. Ale zde 

byl také nejvyšší počet špatných odpovědí. Avšak oceňuji snahu žáků o odpověď. 

                                                                                                             

Po přednášce je markantní pokles odpovědí nevím. Na druhé straně však je 

viditelný nárůst špatných odpovědí, a to především na základní škole v Lomu a 

v Hamru. Na Třetí základní škole v Litvínově počet špatných opovědí zůstává stejný. 

Nejvyšší množství správných odpovědí je na Sportovní soukromé základní škole, kde 

celkem 15 žáků odpovědělo správně. A také je zde nejnižší počet špatných odpovědí.  
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V tomto roce se účastnilo besedy žáků: 

 

3. ZŠ 20 

SSZŠ 22 

ZŠ Lom 21 

ZŠ Hamr 17 

Před 80 

Po 80 

Celkem  160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2008 se besed účastnil nejnižší počet žáků. Na 3. Základní škole bylo 

žáků 20. Na Soukromé sportovní základní škole se besedy účastnilo 22 žáků. Ve škole 

v Lomu bylo 21 žáků a ve škole v Hamru 17 žáků. Za celý rok byly předneseny besedy 

pro 80 žáků.  

 

Všem zúčastněným byly rozdány startovní testy a závěrečné testy. Žáci oba typy 

testů poctivě vyplnili a vrátili. Celkový počet testů je tedy 160. Z tohoto celkového 

počtu jsou zpracovány tabulky a grafy. 
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3.3.2.1 První otázka - Jaký je rozdíl mezi HIV a AIDS? 

 

 

1. otázka   PŘED   1. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně nevím 

3. ZŠ 9 7 4 3. ZŠ 17 3 0 

SSZŠ 11 8 3 SSZŠ 20 1 1 

ZŠ Lom 5 9 7 ZŠ Lom 12 6 3 

ZŠ Hamr 7 7 3 ZŠ Hamr 13 4 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Při této první otázce – Jaký je rozdíl mezi HIV a AIDS, byl počet správných a 

špatných odpovědí téměř vyrovnán. Větší rozdíl (čtyř odpovědí) byl zaznamenán pouze 

na základní škole v Lomu. Z grafu je ještě viditelný přesahující počet správných 

odpovědí na Sportovní soukromé základní škole, kde bylo 11 správných odpovědí. 

Nejvíce špatných a odpovědí typu „nevím“ bylo na základní škole v Lomu. 

 

 Na grafu, který zaznamenává výsledky odpovědí po besedě, je vidět vysoký 

nárůst správných odpovědí. Nejvyšších počtů správných odpovědí dosahuje Sportovní 

soukromá základní škola, kde 20 žáků odpovědělo správně a pouze jeden žák nevěděl a 

jeden odpověděl špatně. V tomto úspěšném počtu odpovědí ji následuje Třetí základní 

škola v Litvínově, která měla 17 správných odpovědí a tři špatné. Nejnižší počet 

správných odpovědí byl na základní škole v Lomu, tato škola má i nejvyšší počet 

špatných odpovědí.   
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3.3.2.2 Druhá otázka - Je hormonální antikoncepce ochranou proti pohlavně 

přenosným nemocem? 

 

 

 

2. otázka   PŘED   2. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně nevím 

3. ZŠ 11 7 2 3. ZŠ 19 0 1 

SSZŠ 13 8 1 SSZŠ 22 0 0 

ZŠ Lom 8 8 5 ZŠ Lom 15 4 2 

ZŠ Hamr 11 2 4 ZŠ Hamr 15 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Žáci na otázku, zdali je hormonální antikoncepce ochranou proti pohlavně 

přenosným nemocem, odpovídali velice dobře. Je zde viditelný vysoký počet správných 

odpovědí, přičemž nejlepších výsledků dosáhla Sportovní soukromá základní škola, 

která měla 13 správných odpovědí a pouze jednu nevím. Velmi dobře je na tom i Třetí 

základní škola v Litvínově a základní škola v Hamru. Vyrovnaný počet správných a 

špatných odpovědí má základní škola Lom. 

 

 Po absolvování besedy je z grafu patrný pokles špatných odpovědí a i odpovědí 

typu „nevím“. Na základě toho je zřejmý nárůst správných odpovědí. Sportovní 

soukromá základní škola prokázala nejlepší znalosti, všichni žáci odpověděli správně. 

Velmi dobře je na tom i Třetí základní škola v Litvínově, kdy správně odpovědělo 19 

žáků a pouze 1 nevěděl. Základní škola v hamru má podobně výsledky – 15 žáků 

odpovědělo správně, jeden nevěděl a jeden odpověděl špatně.  
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3.3.2.3 Třetí otázka - Vyjmenuj alespoň 5 dalších pohlavně přenosných nemocí 

 

 

3. otázka   PŘED   3. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně nevím 

3. ZŠ 10 9 1 3. ZŠ 17 3 0 

SSZŠ 12 10 0 SSZŠ 18 4 0 

ZŠ Lom 5 13 3 ZŠ Lom 11 9 1 

ZŠ Hamr 8 8 1 ZŠ Hamr 13 4 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Žáci měli napsat alespoň 5 dalších pohlavně přenosných nemocí, které znají. Zde 

je poměr mezi špatnými a správnými odpověďmi téměř vyrovnán. Pouze základní škola 

v Lomu má markantně přesahující počet špatných odpovědí nad správnými. Žáci se 

snaží tento úkol splnit, proto je velmi nízký počet odpovědí nevím.  

 

 V grafu po besedě, je možné vidět nárůst správných odpovědí a tudíž i pokles 

špatných odpovědí. Odpovědi nevím se téměř nevyskytují. Nejvíce špatných odpovědí 

má základní škola Lom, ale správných je o dvě více. Jako jediná škola má i jednoho 

žáka, který odpověď nevěděl. Nejlépe s počtem správných odpovědí je na tom 

Sportovní soukromá základní škola, má 18 správných odpovědí a čtyři špatné. Velmi 

dobře dopadli i žáci Třetí základní škola v Litvínově. Zde je počet správných odpovědí 

17 a špatné odpovědi jsou tři.  
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3.3.2.4 Čtvrtá otázka - Co jsou organizace ČSAP a SPRSV? Setkal (a) jsi se 

někdy s nimi? 

 

 

4. otázka   PŘED   4. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně nevím 

3. ZŠ 4 7 9 3. ZŠ 12 5 3 

SSZŠ 6 10 6 SSZŠ 15 6 1 

ZŠ Lom 2 8 11 ZŠ Lom 10 7 4 

ZŠ Hamr 3 6 8 ZŠ Hamr 11 4 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku, co jsou organizace ČSAP a SPRSV? A zdali se s nimi žáci někdy 

setkali, byl převažující počet odpovědí typu nevím. Ale poměrně vysoký je i počet 

špatných odpovědí. Nejvíce správných odpovědí měla Sportovní soukromá základní 

škola, stejně tak ale měla i nejvyšší počet špatných odpovědí. Základní škola v Lomu 

měla nejnižší počet správných odpovědí, pouze dvě. Nejvyšší počet měla v odpovědích 

nevím.  

 

Po besedě je na grafu viditelné, že na tuto otázku odpovídal správně vyšší počet 

žáků. Snížil se hodně počet žáků s odpověďmi nevím, počet špatných odpovědí nemá 

zas až tak markantní úbytek. Nejvíce správných odpovědí je na Sportovní soukromé 

základní škole, ale tato škola má i poměrně vysoký počet špatných odpovědí. Jen o 

jednu více, tedy sedm špatných odpovědí má základní škola v Lomu. Zde je ale i 

nejvyšší počet odpovědí typu „nevím“. Nejnižší počet špatných odpovědí je na ZŠ 

v Hamru.  
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3.3.3 Analýza ostatních otázek 

 

V této části bych chtěla zhodnotit zbylé otázky, které nebyly zařazeny do 

výzkumu. Jedná se o jednu otázku ze startovního testu, která chybí v závěrečném testu a 

z toho titulu byla vyřazena z výzkumu. Zbylé otázky jsou ze závěrečného testu. Jedná se 

pouze o nevyhodnocený popis odpovědí žáků. Tyto odpovědi nebylo možné vyhodnotit 

pomocí tabulek či grafů, protože odpovědi jsou velmi variabilní. Odpovědi jsou 

zanalyzované opět pouze z let 2005 a 2008.  

 

Otázka, která byla vynechána z výzkumu, zní: Myslíš si, že se líbáním můžeš 

nakazit virem HIV? Zde je vysoký počet žáků, kteří správně odpovídají, že nemohou. 

Tento vysoký počet tvoří přibližně 89% žáků, z těchto procent je ještě 24% žáků, kteří 

byli schopni, odpovědět zcela přesně, to znamená, že uvedli, že se lze nakazit pouze 

nechráněným pohlavním stykem, popřípadě uváděli i transfer krví. Ojediněle se 

vyskytoval i přenos z matky na plod. Celkem malý počet, ale ne zanedbatelný byl u 

žáků, kteří si mysleli, že líbáním se mohou nakazit virem HIV, tento počet žáků byl 

11%. Za předpokladu, že žáci mysleli hluboké „francouzské“ líbání, lze tuto odpověď 

považovat za správnou.  

 

Hodnoceny jsou také zbylé otázky ze závěrečného testu, které nebyly zahrnuty do 

výzkumu. Těchto otázek je šest.  

První zní: Jaké jsou způsoby přenosu HIV? Zhruba 43% žáků vyjmenovalo správně 

všechny tři možné způsoby přenosu viru HIV – krví, nechráněným pohlavním stykem, 

z matky na plod. Zbylých 57% žáků zapomnělo uvést jeden či více způsobů přenosu.  

 

Jak se lze chránit před virem HIV byla druhá otázka. U této otázky uvedlo 93% 

žáků prezervativ, jako ochranu před nakažením virem HIV. Pouhých 7% uvedlo vedle 

prezervativu ještě další možnosti, kterými jsou: sexuální abstinence, stálý partner, 

používání roušky, gumových rukavic při poskytování první pomoci, výměna jehel u 

intravenózních uživatelů drog, aj. Všechny tyto možnosti ochrany jsou také zahrnuty 

v mé prezentaci, kterou využívám při přednášení.  

 

Na otázku, co znamená zkratka HIV a AIDS (česky), odpovědělo správně pouze 

9% žáků. Přibližně 41% neuvedlo nic a zbylých 50% žáků uvádělo odpovědi typu, že 
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HIV je virus a AIDS nemoc. To samozřejmě není špatně, ale otázka se ptá na zkratku 

slov, ze kterých je HIV a AIDS složeno. Přičemž není nutné uvádět anglickou 

složeninu, ale pouze český překlad, který je, stejně jako anglický název, zmiňován při 

besedě.  

 

Jak poznáš nakaženého člověka virem HIV? Takto zní další otázka v závěrečném 

testu. Převážná část žáků odpovídala správně, že člověka nakaženého virem HIV 

nepoznají, takto odpovědělo celkem 46% žáků. Ještě přesnější odpověď uvedlo 28% 

žáků, kteří napsali, že nakaženého člověka nepoznají, ale že v pokročilém stádiu – tedy 

AIDS, lze pozorovat u některých jedinců fleky, „léze“ – porušení kožní tkáně. Někteří 

uvedli, že HIV pozitivní osoba má právě výše zmíněné fleky, toto tvrzení je mylné, 

objevují se až ve chvíli, kdy propuklo onemocnění AIDS. Toto mylné tvrzení zastávalo 

5% žáků. Zhruba deset procent žáků uvedlo opět správnou odpověď, že to na člověku 

nepoznají, ale dodali, že to lze zjistit až po testech. Další variantou správné odpovědi 

bylo u 7% žáků, a to, že člověka nakaženého HIV virem nepoznají, že by jim to musel 

říci sám. Tři procenta žáků neuvedla žádnou odpověď a poslední jedno procento je 

vyhraněné pro zvláštní odpovědi – např., že je člověk zoufalý.  

 

Jednou z otázek, bylo, jakého našeho nejznámějšího sexuologa znáte. I přesto, že 

zmiňuji např. MUDr. Radima Uzla, CSc., Prof. PhDr. Petra Weisse, Ph.D., Doc. MUDr. 

Jaroslava Zvěřinu CSc., aj. Žáci zjevně tuto informaci neudrží, či ji nepovažují za 

důležitou nebo zajímavou, protože 96% žáků neuvedlo žádného sexuologa. Pouhá 4% si 

zapamatují, či znají MUDr. Radima Uzla. 

 

Kde se HIV v organismu vyskytuje? Je poslední otázkou pro náš výzkum. 52% 

žáků uvedlo správně nejvíce možných odpovědí. Napsali správně výskyt v krvi, 

spermatu, lymfatických uzlinách a mateřském mléce. Zbylým 48% žáků chyběl jeden 

nebo více výskytů. Ani jeden ze žáků nenapsal, že výskyt viru HIV je i v poševním 

sekretu či v preejakulátu.  
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4. ZÁVĚR 

 

 

Pro svou bakalářskou práci s tématem Účinnost primární prevence HIV/AIDS 

prováděné na základních školách v Litvínově jsem si zvolila cíl zjistit, jestli je primární 

prevence přínosná pro žáky 9. tříd základních škol v Litvínově. Abych mohla dojít 

k naplnění cíle, musela jsem provést analýzu testů, které žáci dostávají před besedou a 

po besedě. Jsou to takzvané startovní a závěrečné testy. Tyto testy mají koncipované 

otázky pro zjištění přínosnosti besedy. Vzhledem k mé dlouholeté osvětové činnosti 

jsem za roky přednášení nashromáždila mnoho těchto testů. Pro svou bakalářskou práci 

jsem ale vybrala pouze základní školy, na kterých jsem působila od roku 2005 až do 

roku 2008 včetně. Z těchto testů jsem zvolila pouze 9. třídy, protože žáci jsou v letech 

kolem 15 roku a tudíž se jejich zájem o sexualitu začíná zvyšovat a mnozí z nich 

začínají i svůj vlastní sexuální život žít.  

                                                                                                             

K analýze jsem použila pouze roky 2005 a 2008, abych demonstrovala posun žáků 

ve znalostech v oblasti problematiky HIV/AIDS. Odpovědi žáků v testech byly, pro 

snazší vyhodnocení a lepší přehlednost, zjednodušeny na správné, špatné a nevím. Tyto 

údaje byly zpracovány do tabulek a grafů. V závěru práce používám procentuální 

podíly, abych mohla dojít k přesnějšímu zhodnocení. Všechny parciální procentuální 

podíly jsou zaokrouhlené na jedno desetinné místo. Procenta tak vyjadřují jednotlivé 

podíly úspěšnosti na jednotlivých otázkách. Tyto tabulky jsou k nahlédnutí v příloze 

číslo 4.  

 

Z grafů a tabulek, které jsou použity ve výzkumu, je patrné, že informovanost žáků 

na základní škole v Lomu o problematice HIV/AIDS je velmi nízká. V jednotlivých 

startovních otázkách mají tito žáci velmi malou úspěšnost. Žáci na základní škole 

v Lomu u první otázky v roce 2005, jaký je rozdíl mezi HIV a AIDS, měli pouze 12% 

úspěšnost. Tito žáci byli velice slabí i ve čtvrté otázce z roku 2005, která se ptá na 

organizaci Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu a na Českou společnost 

AIDS pomoc. Zde se jejich úspěšnost rovnala nule. Po absolvování besedy jsou žáci 

informovanější a jejich úspěšnost je daleko vyšší, než před besedou, ale stále je jejich 

úspěšnost nejnižší, ve srovnání s ostatními školami. Příkladem může být právě první 

otázka, která se ptá na rozdíl mezi HIV a AIDS. Před besedou byli žáci úspěšní pouze 
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z 12%, ale po absolvování besedy jejich úspěšnost stoupla na 64%. V roce 2008 se i tito 

slabší žáci zlepšují a je patrný nárůst informací na této škole. V první otázce se žáci 

zlepšili o 11,8% na rozdíl od roku 2005. A v otázce číslo čtyři je zaznamenán nárůst o 

9,5%. Pozoruhodný je i nárůst správných odpovědí u otázky číslo dvě, která zjišťuje, 

zda je hormonální antikoncepce ochranou proti pohlavně přenosným nemocem. U této 

otázky je totiž zaznamenán markantnější nárůst v roce 2008 oproti roku 2005 pouze u 

dvou škol, této základní školy a ještě u základní školy v Hamru. Zbylé základní školy se 

v této otázce posunuly o nepatrné procento. Základní škola Lom měla tedy v roce 2008 

úspěšných 38,1% žáků. A Základní škola Hamr se zlepšila o 14,7%. 

 

Jako nejlepší škola je hodnocena Soukromá sportovní základní škola v Litvínově, 

která má již z grafů patrné převyšující počty úspěšných odpovědí oproti ostatním 

školám. Její vysoká úspěšnost je jak před besedami, tak i po jejich absolvování. 

V průměru byli žáci na této škole v roce 2005 před absolvováním besedy lepší o 12,5%. 

Po absolvování besedy jsou žáci stále hodnoceni jako nejlepší, ale v průměru se jejich 

úspěšnost oproti jiným školám snížila o 1,5%, tedy na 11%. Je zaznamenán pouze jeden 

případ v roce 2008, kdy po besedě byla úspěšnější Třetí základní škola v Litvínově na 

rozdíl od Soukromé sportovní základní školy v Litvínově. Tato škola měla i jako jediná 

stoprocentní úspěšnost v otázce číslo dvě, po absolvování besedy. U Soukromé 

sportovní základní školy je samozřejmě také zaznamenáno zlepšení žáků v roce 2008 od 

roku 2005, ale vzhledem k jejich předchozí úspěšnosti, není tento rozdíl tolik patrný. 

Jejich vědomosti o problematice HIV/AIDS před besedami vzrostl od roku 2005 

v průměru o 9,2%. 

 

Domnívám se, že tyto nárůsty informovanosti žáků jsou zapříčiněny čím dál 

častějším a intenzivnějším působením rodičů, pedagogů, médií, lektorů, peer aktivistů, 

aj. v oblasti HIV/AIDS. Žáci si tudíž více pamatují a jejich povědomí o této 

problematice vzrůstá. Ačkoliv tento nárůst není nikterak kolosální, tak zde kroky 

v úspěšnosti primární prevence zaznamenány jsou. Věřím, že pokud by se výzkum 

znovu opakoval nyní s odstupem času opět čtyř let, byl by nárůst ještě vyšší.  

 

Cíl mé práce byl splněn, na základě svého výzkumu jsem prokázala, že primární 

prevence pro žáky 9. tříd na základních školách v Litvínově je přínosná.  
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Příloha č. 2 Získaná osvědčení 
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Příloha č. 3 Grafy a tabulky z roku 2006 a 2007 

 

Rok 2006 

3. ZŠ 19 

SSZŠ 23 

ZŠ Lom 20 

ZŠ Hamr 21 

Před 83 

Po 83 

Celkem  166 
 

1. otázka   PŘED   1. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně nevím 

3. ZŠ 8 6 5 3. ZŠ 16 2 1 

SSZŠ 9 8 6 SSZŠ 19 3 1 

ZŠ Lom 4 8 8 ZŠ Lom 13 5 2 

ZŠ Hamr 5 7 9 ZŠ Hamr 17 2 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. otázka   PŘED   2. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně nevím 

3. ZŠ 10 6 3 3. ZŠ 17 2 0 

SSZŠ 13 9 1 SSZŠ 20 3 0 

ZŠ Lom 5 10 5 ZŠ Lom 13 5 2 

ZŠ Hamr 9 10 2 ZŠ Hamr 20 0 1 
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3. otázka   PŘED   3. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně nevím 

3. ZŠ 7 11 1 3. ZŠ 17 2 0 

SSZŠ 9 13 1 SSZŠ 18 5 0 

ZŠ Lom 4 13 3 ZŠ Lom 11 8 1 

ZŠ Hamr 7 13 1 ZŠ Hamr 15 6 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. otázka   PŘED   4. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně nevím 

3. ZŠ 4 5 10 3. ZŠ 13 2 4 

SSZŠ 4 6 13 SSZŠ 15 3 5 

ZŠ Lom 1 2 17 ZŠ Lom 5 4 11 

ZŠ Hamr 0 5 16 ZŠ Hamr 9 5 7 
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Rok 2007 

3. ZŠ 21 

SSZŠ 24 

ZŠ Lom 19 

ZŠ Hamr 24 

Před 88 

Po 88 

Celkem  176 

 

1. otázka   PŘED   1. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně nevím 

3. ZŠ 10 9 2 3. ZŠ 17 4 0 

SSZŠ 11 10 3 SSZŠ 18 5 1 

ZŠ Lom 6 8 5 ZŠ Lom 11 6 2 

ZŠ Hamr 8 12 4 ZŠ Hamr 17 6 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. otázka   PŘED   2. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně nevím 

3. ZŠ 12 8 1 3. ZŠ 20 1 0 

SSZŠ 13 9 2 SSZŠ 23 1 0 

ZŠ Lom 7 7 5 ZŠ Lom 14 3 2 

ZŠ Hamr 12 9 3 ZŠ Hamr 21 2 1 
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3. otázka   PŘED   3. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně nevím 

3. ZŠ 12 6 3 3. ZŠ 16 4 1 

SSZŠ 11 12 1 SSZŠ 17 7 0 

ZŠ Lom 6 7 6 ZŠ Lom 12 5 2 

ZŠ Hamr 9 11 4 ZŠ Hamr 15 8 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. otázka   PŘED   4. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně nevím 

3. ZŠ 4 12 5 3. ZŠ 14 6 1 

SSZŠ 7 13 4 SSZŠ 18 5 1 

ZŠ Lom 3 7 9 ZŠ Lom 10 6 3 

ZŠ Hamr 4 15 5 ZŠ Hamr 11 10 3 
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Příloha č. 4 Procentuální zhodnocení 

 

Rok 2005 

 

1. otázka   PŘED   1. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně Nevím 

3. ZŠ 31,8% 54,5% 13,6% 3. ZŠ 77,3% 22,7% 0,0% 

SSZŠ 37,5% 41,7% 20,8% SSZŠ 83,3% 12,5% 4,2% 

ZŠ Lom 12,0% 64,0% 24,0% ZŠ Lom 64,0% 28,0% 8,0% 

ZŠ Hamr 27,8% 27,8% 44,4% ZŠ Hamr 77,8% 16,7% 5,6% 

        

        2. otázka   PŘED   2. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně Nevím 

3. ZŠ 54,5% 36,4% 9,1% 3. ZŠ 90,9% 9,1% 0,0% 

SSZŠ 58,3% 37,5% 4,2% SSZŠ 91,7% 4,2% 4,2% 

ZŠ Lom 32,0% 52,0% 16,0% ZŠ Lom 72,0% 24,0% 4,0% 

ZŠ Hamr 50,0% 38,9% 11,1% ZŠ Hamr 94,4% 5,6% 0,0% 

        

        3. otázka   PŘED   3. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně Nevím 

3. ZŠ 40,9% 59,1% 0,0% 3. ZŠ 68,2% 31,8% 0,0% 

SSZŠ 41,7% 58,3% 0,0% SSZŠ 79,2% 20,8% 0,0% 

ZŠ Lom 12,0% 72,0% 16,0% ZŠ Lom 48,0% 44,0% 8,0% 

ZŠ Hamr 38,9% 50,0% 11,1% ZŠ Hamr 94,4% 5,6% 0,0% 

        

        4. otázka   PŘED   4. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně Nevím 

3. ZŠ 9,1% 36,4% 54,5% 3. ZŠ 50,0% 36,4% 13,6% 

SSZŠ 16,7% 29,2% 54,2% SSZŠ 62,5% 16,7% 20,8% 

ZŠ Lom 0,0% 20,0% 80,0% ZŠ Lom 24,0% 48,0% 28,0% 

ZŠ Hamr 5,6% 11,1% 83,3% ZŠ Hamr 55,6% 33,3% 11,1% 
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Rok 2008 

 

1. otázka   PŘED   1. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně Nevím 

3. ZŠ 45,0% 35,0% 20,0% 3. ZŠ 85,0% 15,0% 0,0% 

SSZŠ 50,0% 36,4% 13,6% SSZŠ 90,9% 4,5% 4,5% 

ZŠ Lom 23,8% 42,9% 33,3% ZŠ Lom 57,1% 28,6% 14,3% 

ZŠ Hamr 41,2% 41,2% 17,6% ZŠ Hamr 76,5% 23,5% 0,0% 

        

        2. otázka   PŘED   2. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně Nevím 

3. ZŠ 55,0% 35,0% 10,0% 3. ZŠ 95,0% 0,0% 5,0% 

SSZŠ 59,1% 36,4% 4,5% SSZŠ 100,0% 0,0% 0,0% 

ZŠ Lom 38,1% 38,1% 23,8% ZŠ Lom 71,4% 19,0% 9,5% 

ZŠ Hamr 64,7% 11,8% 23,5% ZŠ Hamr 88,2% 5,9% 5,9% 

        

        3. otázka   PŘED   3. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně Nevím 

3. ZŠ 50,0% 45,0% 5,0% 3. ZŠ 85,0% 15,0% 0,0% 

SSZŠ 54,5% 45,5% 0,0% SSZŠ 81,8% 18,2% 0,0% 

ZŠ Lom 23,8% 61,9% 14,3% ZŠ Lom 52,4% 42,9% 4,8% 

ZŠ Hamr 47,1% 47,1% 5,9% ZŠ Hamr 76,5% 23,5% 0,0% 

        

        4. otázka   PŘED   4. otázka   PO   

  správně špatně nevím   správně špatně Nevím 

3. ZŠ 20,0% 35,0% 45,0% 3. ZŠ 60,0% 25,0% 15,0% 

SSZŠ 27,3% 45,5% 27,3% SSZŠ 68,2% 27,3% 4,5% 

ZŠ Lom 9,5% 38,1% 52,4% ZŠ Lom 47,6% 33,3% 19,0% 

ZŠ Hamr 17,6% 35,3% 47,1% ZŠ Hamr 64,7% 23,5% 11,8% 
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Tabulky PŘED za rok 2005 a 2008 

 

  2005       2008 

1. otázka   PŘED   
 

1. otázka   PŘED   

  správně špatně nevím 
 

  správně špatně nevím 

3. ZŠ 31,8% 54,5% 13,6% 
 

3. ZŠ 45,0% 35,0% 20,0% 

SSZŠ 37,5% 41,7% 20,8% 
 

SSZŠ 50,0% 36,4% 13,6% 

ZŠ Lom 12,0% 64,0% 24,0% 
 

ZŠ Lom 23,8% 42,9% 33,3% 

ZŠ Hamr 27,8% 27,8% 44,4% 
 

ZŠ Hamr 41,2% 41,2% 17,6% 

         

         2. otázka   PŘED   
 

2. otázka   PŘED   

  správně špatně nevím 
 

  správně špatně nevím 

3. ZŠ 54,5% 36,4% 9,1% 
 

3. ZŠ 55,0% 35,0% 10,0% 

SSZŠ 58,3% 37,5% 4,2% 
 

SSZŠ 59,1% 36,4% 4,5% 

ZŠ Lom 32,0% 52,0% 16,0% 
 

ZŠ Lom 38,1% 38,1% 23,8% 

ZŠ Hamr 50,0% 38,9% 11,1% 
 

ZŠ Hamr 64,7% 11,8% 23,5% 

         

         3. otázka   PŘED   
 

3. otázka   PŘED   

  správně špatně nevím 
 

  správně špatně nevím 

3. ZŠ 40,9% 59,1% 0,0% 
 

3. ZŠ 50,0% 45,0% 5,0% 

SSZŠ 41,7% 58,3% 0,0% 
 

SSZŠ 54,5% 45,5% 0,0% 

ZŠ Lom 12,0% 72,0% 16,0% 
 

ZŠ Lom 23,8% 61,9% 14,3% 

ZŠ Hamr 38,9% 50,0% 11,1% 
 

ZŠ Hamr 47,1% 47,1% 5,9% 

         

         4. otázka   PŘED   
 

4. otázka   PŘED   

  správně špatně nevím 
 

  správně špatně nevím 

3. ZŠ 9,1% 36,4% 54,5% 
 

3. ZŠ 20,0% 35,0% 45,0% 

SSZŠ 16,7% 29,2% 54,2% 
 

SSZŠ 27,3% 45,5% 27,3% 

ZŠ Lom 0,0% 20,0% 80,0% 
 

ZŠ Lom 9,5% 38,1% 52,4% 

ZŠ Hamr 5,6% 11,1% 83,3% 
 

ZŠ Hamr 17,6% 35,3% 47,1% 
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Příloha č. 5 Hodnocení z přednáškové činnosti  

 

 


