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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá základními otázkami v problematice HIV. Snaţí se je 

zodpovědět a následně doplnit o další informace, které jsou pro současnou společnost 

důleţité. V teoretické části se zaměřuje na HIV jako nemoc, následně se zabývá historií HIV  

a momentální situací v této problematice. Dále se soustřeďuje na současnou pomoc lidem 

nakaţeným HIV a prevenci v této oblasti. V praktické části pak práce poukazuje na současnou 

informovanost lidí ţijících v České republice.  
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Abstract 

This thesis deals with basic questions of the HIV issue. It tries to answer them and to 

complete them by further information, which is important for the current society. In the 

theoretical part, it focuses on HIV as a disease, then it considers the history of HIV and the 

present situation of the problem. Furthermore it concentrates on helping people suffering from 

the disease and on the necessary prevention. In the practical part, this thesis points out the 

general awareness of people living in Czech republic. 
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Úvod 

 V současné době představuje HIV velké zdravotní riziko po celém světě. Avšak riziko, 

na které se v této problematice často zapomíná, je také riziko sociální. Jako bývalá 

dobrovolnice České společnosti AIDS pomoc si ţivě pamatuji na negativní reakce lidí vůči 

problematice HIV/AIDS. A také na neinformovanost, která povětšinou k těmto negativním 

reakcím vedla. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla napsat tuto práci. Jako přehled základních 

věcí týkajících se této problematiky.  

 Práce je rozdělena na pět kapitol. V kaţdé se podíváme na HIV z jiného pohledu.  

 Nejdříve si představíme HIV jako nemoc. Co tato nemoc způsobuje, jak se dá před ní 

chránit a jak funguje. Připomeneme si počátky nemoci, i jak na ni lidé za začátku reagovali.  

  Další část bude informovat o momentální situaci ve světě i u nás. Kolik nakaţených 

evidujeme a jaké jsou nejrizikovější činnosti. Ukáţeme si rizikové oblasti naší planety. 

 Nemůţeme zde vynechat ani moţnosti lidí, kteří jiţ nakaţeni jsou. Na koho se mohou 

v České republice obrátit, kde se vůbec na samém počátku nechat testovat, nebo kde následně 

hledat lékařskou i psychickou pomoc. Je zřejmé, ţe toto onemocnění není z hlediska psychiky 

jednoduché, proto je tato část důleţitou součástí práce. Některé z organizací si i blíţe 

představíme. 

 Jelikoţ je HIV ještě stále nemoc smrtelná, první myšlenka kaţdého nakaţeného 

směřuje právě k smrti. Lidé se bojí, co bude dál. Proto si v jedné kapitole představíme 

člověka, který jiţ nakaţený je. Jak ţije, přemýšlí-li o smrti a jak na svou nemoc pohlíţí. 

 Poslední kapitola se bude věnovat samotné informovanosti lidí ţijících v naší 

republice. Kolik toho o problematice HIV/AIDS vědí. 
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„Naposledy spatřil jsem Smrt mezi nimi všudy se procházející, ana kosou ostrou, lukem 

a střelami zaopatřena byvší, všechněch hlasem, aby se se smrtelnými být pamatovali, 

napomínala…“ 

Jan Amos Komenský 

(Převzato z knihy AIDS a my, Holub, 1993) 
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I   TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. HIV 

1.1. Co je HIV  

 Human Immunodificiency Virus neboli Virus lidského imunodeficitu je po celém 

světě známý především pod svou zkratkou HIV. V současné době je HIV jedno z nejhorších 

onemocnění, které se na naší planetě vyskytuje, jelikoţ ještě stále o ní víme tak málo, 

 ţe nejsme schopni se před ní dostatečně chránit. Následkem toho nejsme ani schopni úspěšně 

hledat účinný lék. V dnešních dnech je sice na světě uţ mnoho léků, které jsou určeny  

na HIV. Ale prozatím pouze na zpomalení vývoje nemoci. Lék na úplné vyléčení nebyl dosud 

nalezen a podle vědců to nejspíše potrvá ještě minimálně několik desítek let, neţ se takový lék 

najde. 

  Virus HIV je původcem onemocnění jménem AIDS, coţ je zkratka pro anglický výraz 

Acquired Immune Deficienncy Syndrome, u nás překládáno jako Syndrom získaného 

imunodeficitu. První příznaky tohoto onemocnění byly popsány v roce 1981. Aţ o dva roky 

později, v roce 1983, byl nalezen původce, vir HIV.(Weber, 2002) 

 V dnešní době známe dva typy virů, které způsobují onemocnění AIDS. Jsou jimi  

HIV 1 a HIV 2.  

 Kaţdý z těchto typů viru HIV byl izolován za jiných podmínek. Jsou to viry téţe 

skupiny, ale liší se svými obalovými proteiny. Oba jsou původci onemocnění AIDS,  

avšak vir HIV 2 je podle všeho méně virulentní neţ HIV 1. Nevýhodou druhého typu viru 

lidského immunodeficitu je fakt, ţe tento typ nelze vţdy prokázat stejnými serologickými 

testy, díky nimţ v současné době prokazuje medicína HIV 1. První virus lidského 

imunodeficitu je nejčastější v oblasti Evropy, Asie a Ameriky. Oproti tomu jeho druhá 

varianta se objevuje nejčastěji na africkém světadíle. (Montagnier, 1993) 

 



10 
 

1.2. Jak HIV funguje 

 Všechny viry, nejen HIV, mají základní vlastnosti ţivých organismů. V novém 

prostředí se umí velmi dobře adaptovat na pro ně nově vzniklé podmínky. V případě nutnosti 

mění své vlastnosti. Dále se také dokáţí vyvíjet, a pokud je to nutné, také se mnoţí. Mnoţit se 

však dokáţí pouze v ţivých buňkách, které se pak nazývají hostitelské. Viry vyuţívají 

k mnoţení metabolických pochodů hostitelské buňky. (Holub, 1993) 

 Virus HIV funguje v našem těle jako škůdce bílých krvinek, které jsou potřebné 

 pro správnou obranyschopnost našeho těla. Nejčastěji jsou to krvinky nazývané pomocné 

lymfocyty, nebo také odborněji CD4+ T-lymfocyty. Pokud virus zničí T-lymfocyty, zničí tak 

i imunitní systém člověka, tělo pak není schopno se bránit i zcela banálním infekcím.  

Avšak můţe dojít i k napadení jiných bílých krvinek, makrofágů, nebo i buněk centrálního 

nervového systému. Při napadení centrálního nervového systému vznikají neurologické 

příznaky nemoci. (Holub, 1993; Sontagová, 1997) 

 Po vniknutí do hostitelské buňky je virus HIV schopen zabudovat do ní své genetické 

informace, čímţ vyvolává její celoţivotní chronickou infekci. Kdyţ se HIV zapíše  

do genetického kódu T-lymfocytu, zásadně tak ovlivní vlastnosti této bílé krvinky. (Holub, 

1993) 

Z bílé krvinky se tak stává jakási výrobna na nové HIV viry. Virus vyuţívá 

hostitelskou buňku k mnoţení a ve chvíli, kdy se dostatečně rozmnoţí, proráţí buněčnou 

stěnu T-lymfocytu a dostává se do krve. Tam napadá další T-lymfocyty a celý proces se 

opakuje. Tak vzniká mnoho hostitelských buněk najednou, které postupně následkem 

napadení virem HIV umírají, a tím se oslabuje obranyschopnost těla. (Holub, 1993) 

Virus lidského imunodeficitu se dříve nebo později vyskytuje v celém těle. Především 

však v krvi, spermatu a poševním sekretu. Obsaţen je ale i v slzách, v slinách či v potu,  

který tělo nakaţeného produkuje. (Montagnier, 1993) 

 

1.3. Jak se projevuje nákaza HIV 

 Zdrojem nákazy je vţdy infikovaný člověk. Z jeho krve nebo jiných tělních tekutin  

se pak virus dostane do těla jiného člověka a jeho práce na ničení imunity začíná. 

Prokazatelnost HIV v těle člověka je aţ zhruba po období 7-12 týdnů. 
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 Přibliţně do 3-9 týdnů od nákazy se u padesáti procent nakaţených začnou projevovat 

první příznaky infekce.  Těmto příznakům se říká primární onemocnění a připomíná chřipku 

nebo někdy také angínu. Toto primární onemocnění odezní zhruba za jeden aţ dva týdny.  

U druhé poloviny lidí se toto onemocnění neprojeví, avšak i tak jsou stále i oni nosiči viru. 

(Chlíbek, 2003) 

 Po nakaţení dochází k období latence, neboli období, kdy je nakaţený zcela  

bez příznaků. Toto období má velké rozhraní. Můţe trvat šest měsíců nebo i deset let. (Holub, 

1993; Chlíbek, 2003) 

 

1.4. Stádia nemoci 

 Vývoj nemoci má několik stádií. První v řadě je jiţ zmíněné stádium latence neboli 

asymptomatické období (klinická kategorie A). Z hlediska klinických příznaků jsou v tomto 

období pacienti zcela bez příznaků a nelze je diagnostikovat. O infikaci můţe dát informaci 

pouze průkazný test na protilátky HIV v těle. (Chlíbek, 2003) 

 Po tomto stádiu u některých pacientů dochází k přechodu do stádia generalizovaného 

(povšechného) zduření uzlin. Toto stádium není obvyklé u všech pacientů. Můţe trvat více 

jak tři měsíce a pokud ho chceme diagnostikovat jako součást onemocnění virem lidského 

imunodeficitu, je nutné, abychom vyloučili všechna jiná moţná onemocnění,  

která se projevují stejně. Zasaţeny jsou nejčastěji uzliny krční, výjimkou ale nejsou ani uzliny 

v podpaţí nebo za ušními boltci. V některých případech dochází i k zduření uzlin v dutině 

břišní a u jedné třetiny pacientů také k zvětšení sleziny. (Holub, 1993) 

 Do klinické kategorie B spadá symptomatická fáze HIV infekcí. V tomto období 

začíná mít pacient jiţ klinické příznaky. Postupně dochází ke vzniku ARC syndromu  

(AIDS related complex), který se vyznačuje horečkami nad 38 stupňů v období delším  

neţ jeden měsíc. Horečky nemusí být doplněny ţádnými jinými příznaky, avšak často bývají 

doprovázeny i vysokým úbytkem váhy, coţ představuje ztrátu více jak 10% původní 

hmotnosti člověka za dobu nepřesahující 3 měsíce. Objevit se mohou i příznaky jako 

nevysvětlitelné noční pocení, únava nebo nespecifické koţní změny. V symptomatické fázi 

dochází někdy i ke změně krevního obrazu nebo jiných speciálních vyšetření. Imunitní systém 

člověka je jiţ vysoce postiţen. (Holub, 1993; Chlibek, 2003; Sontagová, 1997) 
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 Posledním stádiem je samotné onemocnění AIDS (klinická kategorie C). Po stanovení 

AIDS umírá do jednoho roku 31% pacientů a 76% nepřeţije následujících šest let.  

(Chlíbek, 2003) 

 

 

1.5. Přenosy HIV 

K přenosu dochází vţdy z tělních tekutin nakaţeného do těla jiného člověka. 

Přestoţe je HIV známo především jako pohlavně přenosná nemoc, je více způsobů,  

jak se člověk můţe nakazit. Tyto moţnosti by se daly shrnout do tří základních skupin. Přenos 

pohlavním stykem, jak uţ bylo řečeno, přenos krví, a přenos z matky na dítě. Tyto tři základní 

skupiny se poté dají ještě podrobněji rozdělit. V některých knihách či příručkách se dočteme, 

ţe jednou z moţností přenosu krví, je i krevní transfuze. V České republice však tento způsob 

přenosu od roku 1987 není nadále pravděpodobný, jelikoţ od tohoto roku se všechna krev, 

která má slouţit jako transfuze, testuje na HIV protilátky, a pokud by se zjistilo, ţe je krev 

infikovaná, okamţitě by byla staţena. 

 Sexuální způsob přenosu však zůstává tím nejčastějším. K přenosu můţe dojít  

jak při heterosexuálním tak i při homosexuálním pohlavním styku. Také tak je přenos moţný 

při vaginálním i análním styku. Při všech pohlavních stycích dochází k přirozené zranitelnosti 

sliznic pohlavního ústrojí, coţ má za následek, ţe tyto sliznice jsou místem s velkým 

výskytem mikroskopických lézí nebo zánětů. Do těch následně můţe proniknout vir HIV  

a napadnout tělo. Jelikoţ při análním styku dochází nejčastěji k poranění, je i tato sexuální 

praktika spojována s nejvyšším rizikem infekce. (Montagnier, 1993) 

 Díky některým průzkumům existují data, která poukazují na větší riziko nákazy  

při pohlavním styku z muţe na ţenu neţ z ţeny na muţe. Za nejrizikovější období se u ţeny 

pokládá období menstruace. (Montagnier, 1993) 

 Tím se dostáváme k další moţnosti nákazy. Jde o přenos z matky na dítě. K takovému 

přenosu můţe dojít jiţ během těhotenství, nebo následně během porodu. Jelikoţ riziko nákazy 

z matky na dítě představuje 20 aţ 30%, ţe dítě bude následně také HIV+, není těhotenství  

u HIV pozitivních ţen doporučováno. Moţnost, ţe se nakaţené dítě doţije vysokého věku,  

je mizivá. Většina dětí umírá před třetím rokem ţivota. Druhou moţností je, ţe se dítě sice 
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doţije vyššího věku, avšak je poznamenáno nemocí a váţnými psychosociálními problémy. 

(Montagnier, 1993) 

 Pokud však matka ví, ţe je HIV pozitivní, lze započít léčbu pomocí antiretrovirotik, 

které mohou riziko nákazy dítěte značně sníţit. A to aţ na 2-3% (Montagnier udává 8%).   

Ke sníţení rizika napomáhá například i dobré vedení porodu. 
1
 

 Mezi lidmi však stále koluje mnoho mýtů o moţných přenosech HIV. Pomineme-li 

moţnosti jako nakaţení se pouhým dotykem nebo polibkem na tvář, můţeme se zaměřit  

na moţnosti, kterými se HIV nepřenáší, i kdyţ mnoha lidem připadá moţnost přenosu 

logická. Jde především o moţnost nákazy přes bodavý hmyz nebo přes slzy či jiné tělní 

tekutiny (vyjma krve, spermatu a poševních sekretů).  U obou moţností nebyl zatím prokázán 

ţádný případ nákazy virem HIV. I kdyţ je bodavý hmyz schopen přenášet všemoţné nemoci 

jako je malárie nebo ţlutá zimnice, vir HIV tento hmyz podle všeho nikdy na nikoho 

nepřenesl. Nemoci, které přenáší například komáři, postihují celou populaci, tedy jak děti,  

tak dospělé. Virus HIV je však onemocněním, které se vyskytuje především u mladých lidí, 

jeţ jsou sexuálně aktivní. (Montagnier, 1993) 

 V slzách i slinách je vir HIV sice přítomen, avšak ani zde nebyl prokázán ţádný 

případ, kdy došlo k přenosu tímto způsobem. Přátelský polibek na tvář není spojen s ţádným 

rizikem přenosu, hluboké líbání by pak teoreticky rizikovým býti mohlo, ale jen  

za předpokladu, ţe při tomto líbání dojde k výměně přibliţně pěti litrů slin.  

 Samozřejmě zde ale dochází k jistému riziku v případě, ţe by sliny se stopami krve 

jednoho z partnerů přišly do styku s lézemi na ústní sliznici druhého partnera. Tyto léze by 

byly následně moţností, jak by se virus dostal do těla. (Montagnier, 1993) 

 Stejně nerizikovým je pouţívání společného nádobí, i přesto, ţe i zde můţe dojít 

k výměně slin. Při běţném kontaktu s postiţeným nebyl dosud zjištěn ţádný případ nákazy. 

   

1.6. Léčba HIV 

 Od roku 1996, kdy byla uvedena léčba HAART, coţ je vysoce aktivní antiretrovirová 

terapie, mají lidé s HIV moţnost ţít lépe a také déle. Léčba HIV má několik cílů  

                                                           
1
 <htpp://www.hiv.cz/showpage.php?key=prevence> [cit. 10. 6. 2011] 

http://www.hiv.cz/showpage.php?key=prevence
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a prodlouţení ţivota je právě jedním z nich. Dále se léčba zaměřuje na celkové zabránění 

šíření viru HIV v těle tak, aby se výskyt těchto virů v těle dostal aţ na úroveň neměřitelnosti. 
2
 

 Jedním z hlavních cílů je pak navrátit imunitnímu systému jeho obvyklé schopnosti  

a snaţit se ho tak zachovávat. V neposlední řadě pak také sníţení rizika přenosu HIV na další 

osoby. 
3
 

 Antiretrovirální léky neboli ART mají schopnost prodlouţit ţivot a zlepšit ţivotní 

podmínky pacienta, bohuţel v současné době ještě stále mají i vedlejší účinky, které mohou 

zlepšení ţivota narušit. Proto je důleţité dbát na správnou léčbu a vţdy vybrat co nejlepší 

kombinaci léků. Nejčastěji se uţívá tzv. trojkombinace léků, které jsou vybrány ze čtyř 

moţných tříd.
4
 

 Tyto třídy se nazývají Nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI), 

nenukleové inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTI), proteázové inhibitory (PI) a inhibitory 

fúze (FI). 
5
 

NRTI je nejstarší třída antiretrovirotik, která pomáhá zabraňovat HIV kopírovat DNA 

buňky. NNRTI je jen chemicky odlišný od NRTI, jinak mají stejnou funkci. Tyto dvě třídy 

léků by se měli uţívat současně, protoţe jinak můţe dojít k rezistenci a lék jiţ nadále nemá 

účinek. PI třída se stará o to, aby ničila enzymy zvané proteáza, které virus potřebuje  

ke svému kopírování se do těla pacienta. Poslední třídou jsou FI, které jsou nejmladší z léků. 

Tato třída léků se stará o to, aby virus nemohl vůbec napadnout zdravé buňky. Rozdílnost této 

třídy léku spočívá i v tom, ţe tyto léky se musí přijímat injekčně. 
6
 

 V případě, ţe pacienti uţívají takovouto kombinaci léků, jedná se právě o HAART. 

V současné době je na světě k dispozici přibliţně 25 druhů léků. První lék na léčbu AIDS byl 

vynalezen v roce 1987 (ZIDOVUDINE). 
7
 

                                                           
2
 <http://www.janssen-cilag.cz/bgdisplay.jhtml?itemname=hiv_treatmens&product=none> [cit. 13. 6. 2011] 

3
 <http://www.janssen-cilag.cz/bgdisplay.jhtml?itemname=hiv_treatmens&product=none> [cit. 13. 6. 2011] 

4
 <http://www.janssen-cilag.cz/bgdisplay.jhtml?itemname=hiv_treatmens&product=none> [cit. 13. 6. 2011] 

5
 <http://www.janssen-cilag.cz/bgdisplay.jhtml?itemname=hiv_treatmens&product=none> [cit. 13. 6. 2011] 

6
 <http://www.janssen-cilag.cz/bgdisplay.jhtml?itemname=hiv_treatmens&product=none> [cit. 13. 6. 2011] 

7
 <http://www.janssen-cilag.cz/bgdisplay.jhtml?itemname=hiv_treatmens&product=none> [cit. 13. 6. 2011] 

http://www.janssen-cilag.cz/bgdisplay.jhtml?itemname=
http://www.janssen-cilag.cz/bgdisplay.jhtml?itemname=
http://www.janssen-cilag.cz/bgdisplay.jhtml?itemname=
http://www.janssen-cilag.cz/bgdisplay.jhtml?itemname=
http://www.janssen-cilag.cz/bgdisplay.jhtml?itemname=
http://www.janssen-cilag.cz/bgdisplay.jhtml?itemname=


15 
 

 V České republice hradí tyto léky stát. Za kaţdého nakaţeného člověka s HIV zaplatí 

ročně v průměru jeden milion korun. 

Antivirová terapie je často doplněna i o léčbu oportunních infekcí a profylaxi. Stále 

však zůstává cílem pouze zpomalit mnoţení viru a oddálit projevy imunosuprese. 
8
 

                                                           
8
 <http://www.janssen-cilag.cz/bgdisplay.jhtml?itemname=hiv_treatmens&product=none> [cit. 13. 6. 2011] 

http://www.janssen-cilag.cz/bgdisplay.jhtml?itemname=
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2. HISTORIE HIV 

2.1. Vývoj 

 Podle Jana Šejdy (Šejda, 1993) má vývoj HIV/AIDS ve své relativně krátké době 

trvání tři období. Jsou to tzv. období klidu, období projevu a období mobilizace. 

 První období vlastně začalo ještě před objevením viru HIV i zaznamenání onemocnění 

AIDS. Toto období začalo přibliţně v polovině 70. let minulého století. V období klidu  

se HIV šířilo po celém světě, zejména v oblasti Subsaharské Afriky, ale také ve Spojených 

státech či oblasti Karibiku. I přes to, ţe nakaţených přibývalo, nebylo onemocnění nijak 

oficiálně zaznamenáno a tak se HIV nepozorovaně rozšířilo do všech koutů světa a nikdo  

se jej nesnaţil zastavit. Virus nebyl ve svém vývoji nijak omezován, a právě proto je 

v současné době tolik lidí, kteří jsou nakaţeni.(Šejda, 1993) 

 Na světě sice bylo jiţ dříve několik muţů, kteří měli příznaky onemocnění AIDS, 

avšak aţ v roce 1981 byl poprvé pouţit termín AIDS v odborné literatuře. Aţ v tomto roce  

se pouţil tento termín pro označení selhání buněčné imunity a začalo se toto onemocnění 

zkoumat více.(Šejda, 1993) 

 První případy, které byly označeny přímo jako první případy onemocnění AIDS, byly 

zaznamenány v amerických městech San Francisko a New York. Zde se v nemocnici objevili 

mladí homosexuálové, kteří měli vzácný pojivý nádor Kaposiho sarkomu. V Los Angeles se 

ve stejné době nahlásilo několik případů také vzácného onemocnění, a to ne tak obvyklého 

druhu zánětu plic. Z počátku se tomu nevěnovalo dostatek pozornosti,  

ale s nárůstem pacientů trpících stejnými příznaky, se HIV dostalo zaslouţené pozornosti. 

(Holub, 1993) 

 Díky prudkému nárůstu nemocných nasvědčovalo vše tomu, ţe se jedná o infekční 

onemocnění. Pozornost se nejprve soustředila směrem ke známým virům a obzvláště 

k retrovirům. O retrovirech bylo známo, ţe některé z nich vyvolávají u zvířat prudké selhání 

imunity. (Ryan, 1998) 

 Dva vědecké týmy se začali na různých částech světa snaţit o nalezení původce AIDS. 

Ve Francii to byl tým doktora Luca Montagniera, který pracoval v paříţském Pasteurově 

ústavu. Poté, co izolovali virus z tkáně lymfatických uzlin jednoho z nemocných 

homosexuálů, nazvali tento nově objevený virus Lymfadenopatickým virem, zkráceně LAV. 
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 Nedlouho poté ve Spojených státech amerických tým pod vedením doktora Galla 

izoloval také nový virus, který získali z krve muţů nakaţených AIDS, a nazvali ho Lidský  

T-lymfotropní virus typu III (HTLV III). (Šalda, 1993) 

 Jiţ méně známou zemí, která také izolovala virus HIV nezávisle na americkém  

a francouzském týmu, bylo Švédsko. Svůj virus nazvalo SBL-6669-85. (Šalda, 1993) 

 Po nějaké době se rozhodlo o sjednocení terminologie a tento virus byl pojmenován 

Virus lidského imunodeficitu, HIV. Později známý jako HIV 1. V roce 1986 byl izolován 

nový virus (retrovirus) vyvolávající stejné spektrum příznaků, avšak v některých chemických 

vzorcích se lišil. Tento virus byl nalezen u pacientů pocházejících z Afriky a následně byl 

pojmenován HIV 2. (Holub, 1993) 

 Objevení viru HIV 2 nespadá jiţ do prvního období vývoje HIV podle Šejdy,  

jelikoţ „období projevů“, tedy druhé období, začíná s popisem prvních případů AIDS a to 

bylo v roce 1981. Toto období pak vrcholí v červnu roku 1985, kdy se konala 1. Mezinárodní 

konference o AIDS. Toto setkání se uskutečnilo v Atlantě (USA). (Šalda, 1993) 

 Tato konference se konala na přání Světové zdravotnické organizace (SZO, známé 

také pod anglickou zkratkou WHO) a byla zaměřena zejména na řešení rozrůstající se 

pandemie HIV/AIDS. Tento sraz započal období mobilizace zdravotních sluţeb i vědeckých 

činností. Důleţitou roli hrají i technické prostředky. Vše se soustřeďovalo na řešení problému 

onemocnění AIDS.  (Šalda, 1993) 

 V druhém období byl tedy nalezen původce AIDS a následně se objasnily způsoby 

přenosu. Našel se i způsob, jak prokázat přítomnost antivirových látek v těle člověka,  

a tak bylo moţné zachytit mnoho osob, které se jiţ infikovaly. Díky těmto objevům se  

v  tomto období se rovněţ zjistilo, ţe virus HIV má dlouhou dobu latence mezi obdobím 

infekcí a propuknutím samotného onemocnění. (Šalda, 1993) 

 Na přání Světové zdravotnické organizace (SZO, známé také pod anglickou zkratkou 

WHO) se konal sraz, který byl zaměřen zejména na řešení rozrůstající se pandemie 

HIV/AIDS. Tento sraz započal období mobilizace zdravotních sluţeb i vědeckých činností. 

Důleţitou roli hrají i technické prostředky. Vše se soustřeďovalo na řešení problému 

onemocnění AIDS. (Šalda, 1993)  

 Na počátku roku 1986 byla situace kolem HIV velmi chaotická. Měnily se názory  

na léčbu i způsob přenosu. Objevovaly se nejrůznější odhady počtu nemocných v té době  
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i za několik desítek let. Po celém světě chyběly laboratorní kapacity k objevení řešení. (Šalda, 

1993) 

Tento problém zasáhl zejména rozvojové země. Bylo nutné, aby byla vytvořena 

globální strategie a to v co nejzazším termínu. Proto se v listopadu 1986 oznámil záměr SZO 

o vypracování speciálního světového programu boje proti AIDS. Oficiálně byl tento 

dokument představen v únoru roku 1987. Tato strategie činnosti obsahovala cíle, organizaci  

i plány finančního zajištění celého programu. V květnu stejného roku byl tento program 

schválen valným shromáţděním SZO a poté v říjnu přijat i OSN. Posledním krokem bylo 

schválení na světovém shromáţdění ministrů zdravotnictví, které se konalo v lednu 1988. 

(Šalda, 1993) 

 Globální strategie tak obsahovala národní i mezinárodní principy pro prevenci AIDS, 

která vycházela ze znalostí virologie a epidemiologie HIV. Kaţdý stát si následně vytvořil 

svůj vlastní národní program, který vycházel z moţností státu i momentální situace HIV 

v tomto státě. (Šalda, 1993) 

 

2.2. Původ  

Původ tohoto viru není zcela známý. Lépe řečeno, je více teorií k jeho vzniku. Některé 

z těchto teorií jsou méně pravděpodobné a některé více.  

Asi nejrozšířenější a zároveň i nejvíce uvěřitelnou je teorie přenosu podobného viru 

z opic na člověka. Jak se ale opičí virus mohl dostat mezi lidskou populaci? Některé kmeny 

ţijící ve Střední Americe věřily v moc opičí krve při pohlavní výkonnosti. Krev z opic si 

proto členové kmenů vtírali do rozedřené kůţe. Věřili, ţe tak se její moc přenese i do jejich 

těla. Vědci se domnívají, ţe právě takto došlo k nákaze člověka virem SIV. SIV je opičí verze 

viru selhání imunity.  Tím se tedy virus selhání imunity dostal na člověka, kde se přeměnil  

na HIV a to do dnešní podoby, jak ho známe my a především do dnešní účinnosti.  

(Holub, 1993) 

Tuto hypotézu podporují také sérologická vyšetření krve afrických obyvatel.  

Tato vyšetření jsou sice dřívějšího data (rok 1959), neţ první zmínky o výskytu HIV (1981), 

ale přesto vědcům v mnohém pomohla. (Holub, 1993) 

Opičí hypotéza se můţe opřít také o několik případů HIV, prokázaných před rokem 

1981 a to například v Portugalsku či Velké Británii. U těchto případů je uvedeno,  



19 
 

ţe se jednalo o námořníky, kteří pluli do Afriky a nakazili se pravděpodobně v tamějších 

nevěstincích.  V souvislosti s těmito poznatky se uvádí, ţe virus byl tedy na naší planetě jiţ 

delší dobu. Například Erasmus Rotterdamský údajně také zemřel na následky nemoci AIDS. 

Tyto hypotézy dnešní vědci bohuţel nemůţou ani dokázat ani vyvrátit. (Holub, 1993) 

Druhou hypotézou je prazvláštní studie vědců bývalé NDR. Ti přišli s názorem, který 

se také snaţili dokázat, ţe HIV je vlastně biologická zbraň, kterou se snaţili připravit v USA  

a zkoušeli ho postupně na některých obyvatelích. Přesněji řečeno na vězních dobrovolnících, 

kteří později přenesli tento virus mezi americkou populaci. (Holub, 1993) 

Avšak po podrobnějším prozkoumání faktů, které se této studie týkaly, došli odborníci 

k závěrům, ţe studie je pouze uměle vytvořena. (Holub, 1993) 

Proto stále zůstáváme u nejpravděpodobnější teorie a to teorie, ţe HIV se k nám 

dostala díky opičímu viru selhání imunity.  

 

2.3. Objevení 

 Na počátku všeho byl dnešní drţitel Nobelovy ceny za fyziologii nebo medicínu,  

Luc Montagnier (nar. 1932).  

 Tento francouzský vědec ţil nějakou dobu v Británii, kde se naučil nejen lásce k čaji, 

ale také zručnosti při pěstování buněčných kultur. Po návratu do Francie začal pracovat  

pro Pasteuroův ústav v Paříţi. Montagnier se stal vedoucím nově otevřeného oddělení 

virologie. Jeho první prací byl výzkum na příčinách rakoviny. Podle Montagniera je vhodné 

při takovýchto výzkumech vyuţívat viry, jelikoţ jsou vhodnými výzkumnými nástroji.  

(Ryan, 1998) 

 V roce 1975 se k Montagnierově týmu přidal i Jean-Cloude Cherman, virolog, a jeho 

asistentka Francoize Sinoussio (později Francoise Barré-Sinoussio). Chermann i Montagnier 

pracovali oba s retroviry, i kdyţ kaţdý se zaměřením na jiná zvířata. Aţ od roku 1977 se 

spojili a i se svojí spolupracovnicí Sinooussio se začali zabývat lidskými retroviry. (Ryan, 

1998) 

 Aniţ by Robert Gallo tušil, ţe v pozdějších letech bude Montagnier jeho soupeřem, 

přijel roku 1979 do Francie, kde měl přednášku o svých objevech v oblasti virů HTLV.  

Jeho práce byla přijímána dosti skepticky, ale Montagniera toto téma zaujalo a začal se více 
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zajímat o činitele T-lymfatyckých buněk, které umoţňují lymfocytům, aby se mnoţily 

v buněčných kulturách. Tyto lymfocyty byly tedy vhodné pro pěstování retrovirů. Díky tomu 

začala spolupráce mezi oběma vědci. Prozatím přátelská. (Ryan, 1998) 

 I kdyţ Montagnier pracoval původně na příčinách rakoviny, roku 1982 se měl jeho 

směr bádání změnit. Přišel za ním vědecký ředitel ústavu Paul Prenet. V té chvíli netušil,  

ţe díky jeho prosbě se stane jeho pracovník Montagnier slavným, ani to, ţe bude vyřešena 

jedna z velkých a důleţitých otázek. (Ryan, 1998) 

 Paul Prenet pracoval na komerčních věcech a snaţil se o výrobu vakcíny proti 

hepatitidě. K těmto účelům potřeboval sérum pocházející od dárců krve. K výzkumu však 

bylo dárcovství od francouzských obyvatel nedostačující. A tak Prenet kupoval séra dováţená 

z Ameriky. Zatímco ve Francii bylo sérum darováno dobrovolně a bez nároku na peněţní 

odměnu, v Spojených státech bylo toto sérum vykupováno. Proto se našlo mnoho dárců,  

kteří tuto sluţbu dělali jen z důvodu finančního. Jednalo se především o narkomany,  

a proto vznikala starost, ţe tato krev bude infikovaná. Prenet proto poţádal Montagniera jestli 

by se neujal výzkumu těchto sér a nezjišťoval jejich moţnou infikaci. (Ryan, 1998) 

 V té době se do nemocnice v blízkosti ústavu v Paříţi dostal i jistý pan Leibowitch, 

který si povšiml rozkvětu nákazy AIDS ve světě. Jelikoţ tuto nákazu bral velmi váţně, 

upozornil také Preneta na svoje domněnky o tom, ţe krev dováţená z USA by mohla být 

podle všeho kontaminovaná něčím, co způsobuje právě AIDS. V té době bylo známé,  

ţe 90% hemofiliků, kteří v USA dostávali transfuzi faktoru VIII, mají AIDS.  Prenet se proto 

obrátil na Montagniera a ţádal ho o pomoc. (Ryan, 1998) 

 Montagnier začal tedy pátrat po stopách, které by mu přiblíţili směr, kterým by se měl 

ubírat. I kdyţ byla příčina AIDS neznámá, její výskyt u narkomanů a homosexuálů 

poukazoval na moţnou existenci infekčního činitele. První stopou byl fakt, ţe narkomani  

a homosexuálové jsou velmi náchylní k pohlavním nemocem, jelikoţ často střídají své 

sexuální partnery. Druhou stopou pak byl stoupající počet nakaţených hemofiliků, kteří 

dostávali transfuzi faktoru VIII. Roztoky faktoru VIII měly filtry, kterými mohl projít jen 

virus.  Poslední stopu objevil virolog Max Essex, který v roce 1982 prokázal, ţe infekce 

lidského retroviru HTLV poškozuje imunitní systém. Toto poškození bylo velmi podobné 

tomu, které bylo doprovázeno onemocněním AIDS. Tím se zvýšila pravděpodobnost,  

ţe AIDS je způsobováno retrovirem. (Ryan, 1998) 
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 Jelikoţ měl Montagnier i svou vlastní stopu, poţádal o pomoc svoji bývalou 

studentku, která v té době pracovala v nemocnici v Paříţi. Ţádal ji, jestli by mu nemohla 

obstarat tkáň od pacienta, který trpí AIDS. Tím započalo úspěšné hledání po původci 

onemocnění AIDS. Tehdy ještě neznámém viru HIV. (Ryan, 1998) 

 V roce 1983 pak úspěšně Pasteuroův ústav izoloval virus HIV, který nazval nejdříve 

Lymfadenopatickým virem (LAV). A jak jiţ bylo řečeno v jedné z předchozích částí této 

kapitoly, stejný objev učinil i americký tým vědců v čele s doktorem Galloem. (Ryan, 1998) 

 Tímto rokem započal i boj mezi oběma týmy o prvenství v tomto úţasném nálezu.  

A zároveň i skončila veškerá spolupráce Montagniera a Galloa. Spor došel tak daleko,  

ţe se stal i sporem politickým. Nakonec se prezidenti obou zemí dokázali dohodnout  

na příměří a uznali, ţe objev byl učiněn v obou týmech zároveň. Bohuţel se spor nakonec 

znovu otevřel a byl řešen i soudně. Posledním a pro Galloa nemilým bodem tohoto sporu byl  

i fakt, ţe Montagnier se svou spolupracovnicí Francoise Barré-Sinoussio dostali v roce 2008 

Nobelovu cenu za fyziologii nebo medicínu. Milým gestem bylo alespoň prohlášení 

Montagniera, ţe Gallo si zaslouţil Nobelovu cenu stejně jako oni dva. Gallovi to sice 

nepomohlo k získání ceny, avšak za toto prohlášení byl rád. (Ryan, 1998) 

V týmu Roberta Galloa byl i slovenský vědec Mikoláš Popovič, který byl vlastně 

druhou nejdůleţitější osobou na tomto pracovišti. Zásluhou Popoviče vytvořil Gallo systém 

virů HTLV, díky kterému následně izoloval vir, které nejdříve nazval HTLV III.  
9
 

 

2.4. Následky objevu 

 Onemocnění AIDS bylo z počátku bráno jako nemoc 4H. Označení vyšlo ze čtyř 

skupin, u kterých se onemocnění vyskytovalo. Byli to homosexuálové, hemofilici, Haiťané  

a heronoimani (tak byli v Americe označováni narkomani, kteří si píchali heroin). Dokud si 

lidé mysleli, ţe se onemocnění týká jen těchto čtyř skupin, docházelo sice k diskriminaci,  

ale ne tak globálního dopadu. (Holub, 1993) 

 Po objevení původce AIDS, viru HIV, a následnému odhalení přenosu viru, zachvátila 

svět panika. Kaţdý stát ji řešil po svém. Například Japonsko a Rusko striktně odmítalo,  

ţe by měli vůbec někoho, kdo by byl virem nakaţen. Samotné oběti nákazy byly obviňovány 

                                                           
9
 <htpp://www.aids-pomoc.cz/pdf/oprk013.pdf> [cit. 15. 6. 2011] 
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a odstrkovány od společnosti. Začaly vznikat nové laboratoře, které by se zabývaly hledáním 

léčby. V některých případech byly ničeny i dosavadní laboratoře určená k jinému výzkumu 

jen aby se mohla vytvořit centra pro hledání léku proti HIV. Nově objevený virus se stal 

hlavním předmětem zkoumání a vědci ho rozpitvávali na nejmenší moţné kousky,  

jen aby přišli na to, v čem se skrývá jeho děsivá síla. Laboratoř doktora Galloa byla první, 

která přišla na hrůznost viru, jeho schopnost mutace. Poté, co se virus HIV dostane do těla, 

dokáţe zmutovat tak rychle, ţe během nemoci se kmenový vir zcela změní.  Kaţdá oběť viru 

HIV má tak nakonec svůj vlastní HIV kmen. (Ryan, 1998) 
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3. MOMENTÁLNÍ SITUACE U NÁS A VE SVĚTĚ 

3.1. Situace ve světě 

 První případy HIV pozitivních muţů se objevují v roce 1970. V současné době je  

na světě více jak 33 miliónů nakaţených. Tak to alespoň udávají statistiky z konce roku 2007. 

Za tento rok se zaznamenalo dalších 2,7 miliónů případů. Přitom v roce 1990 byl počet HIV 

pozitivních „pouhých“ osm miliónů. 
10

  

 Lidé s HIV jsou po celém světě, ţádný světadíl nezůstal ušetřen. Avšak bezesporu 

nejvíce nakaţených se vyskytuje v Africe. Tento světadíl se můţe „pyšnit“ počtem  

22,5 miliónu nakaţených. A to jak dospělých muţů a ţen, tak i malých dětí, které se s HIV jiţ 

rodí. Všechny zbylé světadíly tak tvoří pouze jednu třetinu nakaţených. Pokud víme,  

ţe Afrika je světadílem s největším počtem HIV pozitivních, měli bychom si také říct,  

ţe nejméně nakaţených je v Austrálii a Oceánii. Tam je zaznamenaných 75 000 nemocných. 

Co se naší oblasti týče, tedy střední a západní Evropy, případů HIV je zde evidováno 

přibliţně 760 000. Coţ je více jak desetkrát tolik nakaţených neţ v Oceánii. 
11

 

 Pokud bychom se zaměřili jen na nově infikované, za rok 2007 přibylo v Africe 

1 700 000 případů a v střední a západní Evropě pak 31 000. 
12

 

 Z nově infikovaných tvoří celou polovinu lidí do 25 let. Za povšimnutí také stojí fakt, 

ţe polovinu nakaţených tvoří ţeny. V Subsaharské Africe je jejich podíl 61%.  
13

 

 Za třicet let zemřelo následkem onemocnění AIDS 30 milionů lidí na celém světě.
14

                                                           
10

 <htpp://www.rozvojovka.cz/download/pdf/pdfs_226.pdf> [cit. 13. 6. 2011] 

11
 <htpp://www.aids-pomo.cz/soubory/statistiky_svet.pdf> [cit. 13. 16. 2011] 

12
 <htpp://www.aids-pomo.cz/soubory/statistiky_svet.pdf> [cit. 13. 16. 2011] 

13
 <htpp://www.aids-pomo.cz/soubory/statistiky_svet.pdf> [cit. 13. 16. 2011] 

14
 <htpp://www.aids-pomo.cz/soubory/statistiky_svet.pdf> [cit. 13. 16. 2011] 

http://www.rozvojovka.cz/download/pdf/pdfs_226.pdf
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Světové statistiky HIV pozitivních případů dle regionů (stav k XII/2007)
15

: 

Střední a západní Evropa 750 000 (31 000*) 

Východní Evropa a centrální Asie 1 600 000 (150 000*) 

Východní Asie 800 000 (92 000*) 

Jiţní a jihovýchodní Asie 4 000 000 (340 000*) 

Oceánie 75 000 (14 000*) 

Severní Afrika a Střední Východ 380 000 (35 000*) 

Subsaharská Afrika 22 500 000 (1 700 000*) 

Latinská Amerika 1 600 000 (100 000*) 

Karibik 230 000 (17 000*) 

Severní Amerika 1 300 000 (46 000*) 

*V závorce uveden počet nově infikovaných osob v roce 2007  

 

3.2. Situace v ČR 

3.2.1. Počet HIV pozitivních u nás 

 Rok od roku roste počet HIV pozitivních i u nás. První případy HIV byly v České 

republice zaznamenány v roce 1985. V tomto roce byly v České republice zaevidováni tři lidé 

nakaţeni virem HIV.  A od tohoto roku se kaţdoročně prokázali noví pacienti. Nutno říci,  

ţe skoro kaţdým rokem to bylo více neţ v roce předcházejícím. Výjimku tvořilo jen pár let, 

kdy se na okamţik růst nově nakaţených pozastavil, ale nevydrţelo to nikdy dlouhodobě  

a i v těchto letech byl počet vţdy větší neţ v roce 1985. Druhým rokem, kdy se prokázalo 

nejméně nových pacientů této nemoci, byl rok 1989. Bylo jich tehdy osm. 
16

 

                                                           
15

 <htpp://www.aids-pomoc.cz/info_statistiky.htm> [cit. 13. 6. 2011] 

16
 <htpp://www.aids-pomoc.cz/info_statistiky.htm> [cit. 13. 6. 2011] 

http://www.aids-pomoc.cz/info_statistiky.htm
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17
 

 Počínaje rokem 1999 neklesl jiţ počet nově nakaţených za rok nikdy pod 50. Naopak 

počty stoupaly a v roce 2010 bylo 180 nových případů HIV. Tedy dvakrát více neţ v roce 

2005. Za letošní rok, tedy za rok 2011 v prvních třech měsících zatím přibylo 35 nových 

případů. 
18

 

 Česká republika je na tom s počtem HIV pozitivních relativně dobře. Na celou 

republiku, tedy přibliţně deset miliónů obyvatel, připadá 1557 lidí (ze statistik  

ke dni 31. 3. 2011), kteří jsou nakaţeni virem HIV.  Pro lepší představu, pokud to srovnáme 

například s Německem, tak tam bylo přibliţně 3000 nově nakaţených jen za loňský rok. 

Dohromady ţije lidí s HIV u našich západních sousedů kolem 140 000. Tudíţ i přesto,  

ţe Spolková republika Německo má sice více jak osmkrát tolik obyvatel neţ my, je počet HIV 

pozitivních v jejich zemi značně větší neţ osmkrát počet HIV pozitivních u nás. Jak je moţné, 

ţe u nás se tato nemoc nešíří tak rychle, není ještě známo. 
19

 

 Nutno říci, ţe číslo 1557 je asi desetkrát menší, neţ jaký je hrubý odhad pravého počtu 

HIV pozitivních lidí u nás. Tolik lidí je pouze zaznamenáno. Odhaduje se však, ţe v naší 

republice ţije mnoho osob, které se nikdy na testy neodstavily, a proto o nich nemáme ţádné 

                                                           
17

 <htpp://www.aids-pomoc.cz/info_statistiky.htm> [cit. 13. 6. 2011] 

18
 <htpp://www.aids-pomoc.cz/info_statistiky.htm> [cit. 13. 6. 2011] 

19
 <htpp://www.aids-pomoc.cz/info_statistiky.htm> [cit. 13. 6. 2011] 
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záznamy a do oficiálních statistik je nelze zapsat. Těmito osobami jsou převáţně osoby  

bez přístřeší nebo narkomani.  

 Do počtu 1557 nejsou také připočítáni cizinci, kteří sice ţijí na území České republiky, 

ale nemají zde trvalé bydliště. Ke dni 28. 2. 2011 jich bylo evidováno 355. 
20

 

3.2.2. Rozdělení 

 Většina HIV+ ţijících u nás jsou muţi. Je jich 1260, coţ je více neţ 80%. Ţeny tvoří 

tedy necelých 20%, čemuţ odpovídá počet 297. 
21

 

 

22
 

 

 Vzhledem k tomu, ţe hlavním způsobem přenosu HIV je pohlavní styk a to zejména 

styk anální, není podíl HIV pozitivních muţů překvapivý. 
23
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 Pokud se podíváme na statistiky z pohledu způsobu přenosu, nejvíce lidí se nakazilo 

při homosexuálním sexuálním styku. Tito lidé tvoří více jak polovinu všech nemocných. 

Přesně je to 58,1%, tedy 899 nakaţených. 
24

 

Druhým nejčastějším přenosem je taktéţ sexuální styk, tentokrát však heterosexuální. 

Těchto přenosů je skoro dvakrát méně neţ homosexuálních. Nakazilo se takto 451 lidí,  

tedy něco přes 29% všech nakaţených. 
25

 

 V dnešní době uţ není moţný přenos při transfuzi krve, jelikoţ veškerá krev je před 

pouţitím testována na vir HIV, avšak děje se tak aţ od roku 1987, proto u nás stále nalezneme 

pár případů nakaţení tímto způsobem. Ti to lidé tvoří necelé jedno procento, přesně je jich 14. 

Není to ale nejmenší skupina, co se přenosu HIV týče. Ještě menší skupinu tvoří přenos 

z matky na dítě. Takto se nakazili čtyři lidé a tvoří tak 0,3%. 
26

 

 Třetím nejčastějším uváděným způsobem, jak se člověk můţe nakazit virem HIV je 

skrze injekční stříkačku. V porovnání s přenosem sexuálním stykem se to však zdá  

aţ zanedbatelným faktorem. Avšak i tento přenos je velmi dobře zaznamenatelný  

ve statistikách. U nás se injekční stříkačkou nakazilo 71 heterosexuálních uţivatelů drog  

a 27 homo- nebo bisexuálních. Dohromady tvoří 6,4% nakaţených (heterosexuální 4,6%, 

homo/bisexuální 1,8%). 
27

 

 Poslední skupinou ve statistikách způsobu přenosu, pokud vynecháme  

„neznámý nebo jiný přenos“, jsou hemofilici. Ti tvoří 1,1% a u nás jich tak ţije 17.  

 Statistika rozdělení HIV pozitivních lidí podle způsobu přenosu je vytvořena z dat 

platných ke dni 28. 2. 2011. 
28
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29 

 

 Nejvíce nakaţených lidí bydlí v současné době v Praze.  V hlavním městě naší země 

jich ţije 744. S takovým počtem zabírá Praha skoro celou polovinu HIV pozitivních jedinců 

ţijících v České republice. Pokud to srovnáme s krajem, který je na druhém místě,  

co do počtu infikovaných, je to téměř šestkrát více. Na druhém místě je Brno, které hlásí  

131 osob zaznamenaných jako HIV pozitivní. 
30

 

 Moravskoslezský kraj je pak co do pořadí třetí. Na území tohoto kraje je hlášeno  

101 nakaţených. Nejvíce nemocných je tedy v oblastech s největšími městy České republiky. 

Praha, Brno, Ostrava. 
31

 

 Naopak nejmenší podíl má kraj Vysočina. Na tu připadá pouhých 16 HIV pozitivních 

lidí. Jen o tři více, tedy 19, má pak Pardubický kraj. 
32
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33
 

 

 

 

3.2.3. HIV pozitivní cizinci v ČR 

 Co se cizinců bez trvalého pobytu v naší zemi týká, jak jiţ bylo řečeno, jejich počet je 

355. Oproti našim statistikám, kdy muţi tvoří většinovou část nakaţených, z cizinců je tento 

podíl mírně niţší. Nakaţených ţen je téměř 30 % (100). 
34

 

 Jak bylo řečeno v minulé kapitole, největší počet HIV pozitivních lidí na světě je 

v oblasti Subsaharské Afriky. Není proto překvapením, ţe i u nás tvoří lidé pocházející z této 

čísti světa, velkou část celku. Je jich 99. Avšak ani tak nejsou na prvním místě, co se místa 

původu týče. S počtem 106 toto místo obsadila oblast Východní Evropy. Pokud k tomu 
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připočteme i 42 lidí ze střední Evropy a 34 ze západní, je největší podíl přistěhovalců s HIV 

právě z evropské oblasti. 
35

 

 Austrálie je světadílem s nejmenším počtem nakaţených, u nás z této oblasti neţije 

nikdo, kdo by byl nakaţený virem HIV. 
36

 

 Z pohledu způsobu přenosu tvoří více jak polovinu nakaţených skupina lidí,  

kteří neznají původ své nemoci. Z 335 lidí neví, kde se nakazilo celých 197. 
37

 

Druhou nejpočetnější skupinu pak netvoří lidé, kteří se nakazili přes homosexuální 

styk, ale lidé heterosexuální. Těch je 78, přičemţ homosexuálů jen 30. 
38

 

 

3.2.4. AIDS 

 Nyní víme, kolik lidí nakaţených HIV u nás ţije. Bylo by vhodné se také podívat  

na statistiku toho, kolik lidí u nás jiţ trpí AIDS a kolik lidí následkem tohoto onemocnění jiţ 

zemřelo. 
39

 

 Do roku 1991 bylo zaznamenáno 23 případy AIDS. Do března letošního roku (2011) 

se počet zvedl na 323. Tedy během dvaceti let stoupl počet o 300 lidí, neboli čtrnáctinásobně 

se zvýšil. 
40

 

                                                           
35

 <htpp://www.aids-pomoc.cz/info_statistiky.htm> [cit. 13. 6. 2011] 

36
 <htpp://www.aids-pomoc.cz/info_statistiky.htm> [cit. 13. 6. 2011] 

37
 <htpp://www.aids-pomoc.cz/info_statistiky.htm> [cit. 13. 6. 2011] 

38
 <htpp://www.aids-pomoc.cz/info_statistiky.htm> [cit. 13. 6. 2011] 

39
 <htpp://www.aids-pomoc.cz/info_statistiky.htm> [cit. 13. 6. 2011] 

40
 <htpp://www.aids-pomoc.cz/info_statistiky.htm> [cit. 13. 6. 2011] 

http://www.aids-pomoc.cz/info_statistiky.htm
http://www.aids-pomoc.cz/info_statistiky.htm
http://www.aids-pomoc.cz/info_statistiky.htm
http://www.aids-pomoc.cz/info_statistiky.htm
http://www.aids-pomoc.cz/info_statistiky.htm
http://www.aids-pomoc.cz/info_statistiky.htm


31 
 

4. MOŽNOST TESTOVÁNÍ A POMOC V PROBLEMATICE 

HIV/AIDS 

4.1. Možnosti testování 

 Tím nejdůleţitějším krokem v boji proti HIV je včasná návštěva zdravotnického 

zařízení za účelem testování se na protilátky. Samozřejmě nesmí být nic uspěcháno, jelikoţ, 

jak jiţ bylo řečeno, protilátky se v těle projeví aţ přibliţně po 7-12 týdnech od nákazy.  

Po tomto období by se však měl člověk odhodlat co nejdříve si dojít na testy. Včasná 

diagnóza můţe v mnohém pomoci při léčbě. 

 V současné době je moţné si zajít na testy do všech lékařských zařízení v zemi. 

V těchto případech si pacient musí testování hradit sám. Pokud se rozhodneme nechat si 

udělat testy u praktického lékaře (provádí všichni praktičtí lékaři), hradí nám tento zákrok 

pojišťovna. V sedmi bývalých krajských městech nalezneme také AIDS centra, kam je také 

moţné na testy zajít. Jen v některých speciálních zařízeních je moţné se nechat testovat 

zdarma a anonymně. V některých případech se dá zdarma testovat i u lékaře, ale zde se jedná 

opravdu jen o výjimky. 
41

 

 Pokud si člověk není jist, zdali se v jeho městě nachází bezplatné testovací místo,  

pak je nejjednodušší zavolat na bezplatnou linku Help Line AIDS, která je v provozu kaţdý 

všední den od jedné do šesti večer. Zde poskytují informace nejen o místech k testování,  

ale i další informace o problematice HIV/AIDS. 
42

 

 V případě, ţe se někomu nechce ptát na tuto otázku přes telefon a upřednostňuje raději 

internet, i zde je mnoho portálů, které s tímto problémem pomohou.  

 Větší zájem o získávání informací z internetu byl zaznamenán jiţ v roce 2007,  

kdy většina uţivatelů hledala informace právě na internetových portálech, které poskytují 

dostatek informací, včetně moţnosti vyuţití internetové porady. V roce 2007 tak byl 

zaznamenán niţší počet telefonátů na Help Line AIDS. (Ročenka, 2008) 

 Asi nejznámější organizací, která se podílí na provozu linky AIDS Pomoci  

nebo provozuje azylový Dům světla, je Česká společnost AIDS pomoc, kterou si krátce 

představíme o několik řádků později.  
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 V současné době je tedy vhodné vědět, ţe Help Line AIDS má číslo 800 1 44444.  

Dále také znát webové stránky www.aids-hiv.cz nebo www.aids-pomoc-cz .  

Ve všech případech se dozvíte nejen o testování, ale i o všech aktivitách spojených 

s problematikou HIV/AIDS.  

 

4.2. Česká společnost AIDS pomoc a Dům světla 

 Asi nejznámější sdruţení, které se v České republice zabývá problematikou 

HIV/AIDS, je Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP). Tato společnost má hlavní sídlo 

v Praze 8, kde také provozuje azylový dům pro HIV pozitivní a AIDS nemocné, známý jako 

Dům světla. 

 

4.2.1. ČSAP 

 Česká společnost AIDS pomoc je občanské sdruţení. Nezaměřuje se na lékařskou 

pomoc, ale především má humanitární zaměření. Snaţí se vyřešit problémy, které sice vznikly 

z důsledku nemoci, ale přímo s ní nesouvisejí, jimiţ jsou například důsledky sociální. 
43

 

 Společnost byla zaloţena na konci roku 1989. Zaslouţili se o to především rodiny HIV 

pozitivních a známí, kteří se chtěli pokusit pomoci nakaţeným při řešení jejich problémů 

v běţném ţivotě, které mohly být způsobeny právě HIV pozitivitou.  Jelikoţ pracovníci  

tak neměli kontakt s nemocnými přímo, byla společnost nějakou dobu ne příliš viditelná  

a zaměřovala se především na pomoc při prevenci a informovanosti obyvatel České 

republiky. Vznikaly například školní programy prevence. 
44

 

 Větší viditelnosti dosáhla společnost v roce 1993, kdy se proměnilo personální 

obsazení a do programu se zapojilo i několik HIV pozitivních lidí. O vzestup se zaslouţil 

především předseda ČSAP pan Jiří Horský. Proto po jeho smrti společnost opět na nějakou 

dobu přestala fungovat, tak jak tomu bylo do doby před jeho příchodem. 
45

 

                                                           
43

 <htpp://www.braillnet.cz/csap> [cit. 12. 6. 2011]  

44
 <htpp://www.aids/pomoc.cz/kj_o_spolecnosti.htm> [cit. 12. 6. 2011] 

45
 <htpp://www.aids/pomoc.cz/kj_o_spolecnosti.htm> [cit. 12. 6. 2011] 

http://www.aids-hiv.cz/
http://www.aids-pomoc-cz/
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Tato situace se změnila aţ po roce 1997, kdy se do činnosti jako nový předseda zapojil 

pan Václav Strouhal. Spolu s nově sestaveným týmem lidí přiměl společnost stanovit si jasná 

pravidla, přesnou koncepci a nový program. Po jeho nástupu rozšířila ČSAP působnost  

i za hranice našeho státu. 
46

 

 Václav Strouhal spolupracoval se společností aţ do roku 2007, kdy rezignoval  

na všechny funkce, které byly s touto společností spojené. 
47

 

 V současné době má Česká společnost AIDS pomoc v programu především 

preventivní besedy na školách. Ve svých prostorách také zřídila společnost ambulanci Domu 

světla. Zde se mohou lidé nechat testovat na HIV a to zdarma a anonymně. 

 V roce 1998 zaslala společnost na Ministerstvo zdravotnictví návrh na vznik projektu 

Domu světla. 
48

 

 

4.2.2. Dům světla 

Název je doslovným překladem anglického výrazu pro podobné azylové domy 

Lighthouse. 

Rok po podání ţádosti na Ministerstvo na vznik českého Lighthousu, byl Dům světla 

slavnostně otevřen. Stalo tak 11. Srpna 1999. 
49

 

 Jedná se o azylový dům, který je určen lidem s HIV i jejich rodinám a přátelům.  

Je brán nejen jako obytný dům, ale zároveň i místo, kam mohou přijít lidé, kteří potřebují 

pomoc s problémy, které jsou spojeny s HIV, nebo se jen chtějí zeptat na cokoliv, co s touto 

problematikou souvisí. Dům světla je tak určen pro všechny zájemce bez rozdílu. 
50

 

 Jeho obytná část je však omezena. Nachází se v prvním patře domu patřícímu ČSAP  

                                                           
46

 <htpp://www.aids/pomoc.cz/kj_o_spolecnosti.htm> [cit. 12. 6. 2011] 

47
 <htpp://www.aids/pomoc.cz/kj_o_spolecnosti.htm> [cit. 12. 6. 2011] 

48
 <htpp://www.aids/pomoc.cz/kj_o_spolecnosti.htm> [cit. 12. 6. 2011] 

49
 <htpp://www.aids/pomoc.cz/kj_ds.htm> [cit. 12. 6. 2011] 

50
 <htpp://www.aids/pomoc.cz/kj_ds.htm> [cit. 12. 6. 2011] 
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a obsahuje 15 lůţek v několika pokojích. 
51

 

 Obytná část je určena pro ty, kteří jsou virem HIV jiţ nakaţeni. Má slouţit jako 

dočasné i dlouhodobé ubytování a během ubytování nabízí i dočasnou péči během 

rekonvalescence. Můţe slouţit i jen jako ubytovna na jednu noc pro pacienty, kteří přijeli  

do Prahy například za doktorem.
52

  

 Součástí Domu světla je i kuřácká místnost, klubovna, kuchyně nebo jídelna. 

K pozemkům patří i zimní zahrada s terasou.
53

 

 V roce 2002 byl Dům světla zasaţen povodněmi. V současné době je zas plně 

v provozu a to díky lidem z České společnosti AIDS pomoc, obyvatelům Domu světla  

nebo prostě jen těm, kteří sice neměli s ČSAP nic společného, ale chtěli pomoc. 
54

 

 

4.3. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice 

 V kapitole číslo jedna jsem se zmínila o Světovém programu řešení problematiky 

HIV/AIDS. Tento program byl schválen v letech 1987-1988 a následně bylo vytvořeno 

mnoho národních programů v návaznosti na tento mezinárodní. Také Česká republika  

si vytvořila svůj národní program a poslední vydání se týká období 2008-2012.  

 V této části práce bych ráda představila krátce celý Národní program řešení 

problematiky HIV/AIDS v České republice v období let 2008-2012. 
55

 

 Tento dokument má úvod, v kterém jsou vyjmenovány principy,  

na kterých je zaloţena práce národního programu. Následně se pak skládá z šesti základních 

částí. 

V první části se program zaměřuje přímo na strategické cíle programu. Především je to 

snaha zabránit dalšímu šíření nemoci. Jelikoţ ještě stále nebyla vynalezena vakcína, která by 
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 <htpp://www.aids/pomoc.cz/kj_ds.htm> [cit. 12. 6. 2011] 

52
 <htpp://www.aids/pomoc.cz/kj_ds.htm> [cit. 12. 6. 2011] 

53
 <htpp://www.aids/pomoc.cz/kj_ds.htm> [cit. 12. 6. 2011] 

54
 <htpp://www.aids/pomoc.cz/kj_ds.htm> [cit. 12. 6. 2011] 

55
 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období 2008-2012. Praha: Ministerstvo 

zdravotnictví, 2008. 
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přímo vyléčila onemocnění virem HIV, je základním cílem alespoň prevence, která by 

zabránila tomu, aby docházelo k  šíření. Jde zejména o to, aby primární preventivní opatření 

byla dostatečně podporována. Tato podpora zároveň vyplývá i z Deklarace závazků OSN, 

která byla Českou republikou ratifikována. 

  Aby bylo moţné tohoto cíle dosáhnout, je v Programu vypsáno několik prostředků, 

které umoţní zabránění šíření HIV. Jde například o prevenci sexuálního přenosu  

nebo přenosu z matky na dítě. Zabývá se i ochranou dárců krve. Nebo velmi důleţitým 

bodem, který je podloţen i zákonem, podpora motivace HIV pozitivních osob k dodrţování 

povinností, které mají ke svému okolí. Tento bod se opírá o zákon č. 258/200 Sb. Dále je zde 

popsána snaha o zmírnění dopadu HIV infekce na jedince i celou společnost. I zde vypisuje 

Národní program několik prostředků jako například prevence přenosu viru HIV díky včasné 

diagnostice. K omezení dopadu HIV infekce má slouţit i pomoc pozitivním osobám podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách.  

 Druhá část dokumentu se zaměřuje na to, jaké jsou vlastně cílové skupiny,  

na které je tento program zaměřen.  Jedná se o celou občanskou společnost i samostatné 

jedince. Samozřejmě se tu soustřeďuje pozornost především na rizikové skupiny. Například 

osoby, které ţijí v oblasti s vysokým výskytem HIV infekce. Jako riziková skupina jsou 

definováni i bezdomovci nebo lidé, kteří se do České republiky stěhují z oblastí s velkým 

výskytem případů HIV. Cílovou skupinou se rozumí nejen lidé, kteří jsou virem HIV 

ohroţeni nově, ale i ti, kteří se jiţ nakazili. Cílové skupiny zahrnují samozřejmě i jejich 

rodiny. 

 I v druhé části je základní prioritou stále primární prevence a preventivní programy.  

Zdůrazňuje důleţitost informovanosti u cílových skupin a chce tím docílit změn v chování 

rizikových jedinců.  

 Následující oddíl programu, tedy třetí, se zaměřuje na přesné aktivity k dosaţení 

vytyčených cílů. Zároveň udává, kdo je za dosaţení cíle zodpovědný, do jakého termínu musí 

být cíl hotov a jaká jsou kritéria pro vyhodnocení, zda byl cíl opravdu splněn či nikoliv.  

Třetí část programu tedy postupně vyjmenovává všechny druhy stanovených cílů z první části 

a pak přesně stanovuje podmínky plnění.  

 Čtvrtou část tvoří národní indikátory úspěšnosti bodů programu. Je zde vyjmenováno 

několik cílů, a jakých hodnot v těchto cílech by se mělo dosáhnout. Do jakého roku by se 

mělo docílit kolika procent úspěchu. Například do roku 2012 by mělo mít 95% škol pedagogy 
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vyškolené v problematice HIV/AIDS a stejné procento škol by také mělo mít ve svém 

studijním programu zahrnutu prevenci HIV/AIDS. Stejných procent by národní program 

řešení problematiky HIV/AIDS rád dosáhl i v oblasti lidí pracujících ve filmovém erotickém 

průmyslu tak, aby toto procento pracovníků chodilo pravidelně na lékařská vyšetření.  

 Předposlední část programu se zabývá technickou stránkou řešení problémů. Všichni, 

kdo se podílejí na plnění cílů, by měli mít dostatečnou finanční podporu. Dále se také musí 

kontrolovat, jestli mají všechny organizace a laboratoře kvalifikaci a povolení k tomu,  

aby plnili úkoly, které jim byly svěřeny. Například zdali mají testovací laboratoře povolení  

k vyšetřování HIV protilátek.  

 Celý program by se neobešel bez monitorování a hodnocení efektivity. Této stránce 

věci se věnuje poslední část programu. K monitorování slouţí internetové stránky 

ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz, na kterých se kaţdý rok nejpozději v září objevují 

metodiky jednotlivých preventivních programů na rok následující (V případě víceletých 

programů na dva následující roky). Tyto projekty jsou následně vyhodnocovány a to komisí, 

kterou jmenuje ministerstvo zdravotnictví.  Pokud komise návrh schválí, je návrh poslán 

vedení ministerstva ke konečnému rozhodnutí a také k rozhodnutí o přidělení finančních 

prostředků. 

 Součástí programu je i příloha, která obsahuje osnovu slouţící ke zpracování přehledu 

k plnění programu.  

http://www.mzcr.cz/
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II    PRAKTICKÁ ČÁST 

 

5. KAZUISTIKA 

 Po nakaţení HIV ţivot nekončí. O tom se mohou lidé dočíst i v knize  

Lucie Zavadilové. (Zavadilová, 2000) 

 Abychom si i my trochu více přiblíţili skutečný ţivot s infekcí HIV, rozhodla jsem se 

do práce zahrnout i kazuistiku vypracovanou ve spolupráci s HIV pozitivním člověkem,  

který ţije na území České republiky. 

Z důvodu zachování soukromí, ale zároveň i dobré čitelnosti, budu pouţívat 

v následujícím textu jméno, které však bude vymyšleno.  

  Mnoho HIV pozitivních lidí nemá chuť si o svém ţivotě povídat s cizími lidmi.  

Proto jsem se musela vydat do Domu Světla, kde jsem si byla jistá, ţe některý z jejich 

zaměstnanců bude ochotný se mnou spolupracovat. 

 Během doby, kdy jsem psala tuto práci, přestal Petr pracovat v Domě světla a nadále 

se mnou nekomunikoval. Tato kazuistika proto postrádá některé informace, které bohuţel 

nemohly být doplněny.  

 

  Petr (41) pochází z Prahy. Do pěti let ţil s rodinou na Ţiţkově, ale poté, co je opustil 

otec, přestěhovala se rodina za Prahu.  

  V devatenácti letech odešel do zahraničí za partnerem. V německém Mnichově si 

našel práci číšníka a i přes počáteční problémy s jazykem se zde usadil.  

  Roku 1989 začal mít Petrův partner zdravotní problémy. Po druhém zápalu plic,  

na který uţ nezabírala ani antibiotika, bylo obou partnerům doporučeno zajít si na testy HIV. 

Výsledky byly shodné. Oba pozitivní. 

  První Petrova myšlenka byla, podobně jako u většiny lidí, kteří se dozvědí,  

ţe jsou nakaţeni virem HIV, ţe to nemůţe být pravda. Jeho se to přece nemůţe týkat. Během 

pár okamţiků se však nevěřícnost proměnila v pocit beznaděje. Náhle se veškeré myšlenky 

přesunuly směrem k smrti.  
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  Negativní uvaţování však nemělo dlouhého trvání. Objevily se jiné problémy,  

které přesto, ţe s nemocí zcela souvisely, předčily u Petra i strach z vlastní smrti. Během půl 

roku přišla smrt jiná. Petrův partner podlehl zápalu plic. V posledních chvílích jeho ţivota se 

o něj Petr staral a na vlastní problémy neměl čas.  

  Po smrti přítele zůstal ještě nějakou dobu v cizině. Začal se v Německu více zajímat  

o problematiku HIV/AIDS a tím se dostal k projektu u nás známému jako „Dům světla“. 

Poslali ho tam známí s tím, ţe se tímto způsobem můţe seznámit s lidmi, kteří mu pomohou. 

Takto se i poprvé setkal s povoláním, které dnes vykonává sám. 

 Ke své nynější práci se dostal po návratu do Prahy. Jistý pán, který jiţ neţije, poslal do 

fakultní nemocnice na Bulovce, která se v Praze specializuje na HIV a ADIS, mnoho dopisů 

s otázkou, zda se najde někdo, kdo by byl ochotný s ním jít do projektu „Domu světla“.  

 Mezi tím však Petr proţíval nemalá zklamání ve své rodině. Kvůli své nemoci byl 

nucen se přestat s rodinou stýkat. Stalo se tak na přání matky a jak sám nyní říká, bylo to 

hlavně z důvodu malé informovanosti. Protoţe má Petr mladšího bratra, kterému v té době 

bylo jedenáct let, zakázala matka Petrovi, ze strachu o mladšího syna, aby se stýkal s celým 

zbytkem rodiny. Coţ zahrnovalo i Petrovu sestru. Ta však s Petrem nadále udrţovala vztah. 

Matka se domnívala, ţe Petr můţe celou rodinu nakazit pouhým sdílením domácnosti. Rodina 

podle ní mohla být nakaţena z toalety, nebo kdyby pouţívala stejný ručník. Petr tedy  

od rodiny odešel a kontaktoval občas jen sestru, ta byla v té době jiţ dospělá,  

a proto nemusela matčin zákaz uposlechnout. I tak se ale se svým starším bratrem domlouvala 

pouze přes telefon.  S celou rodinou však nesměl komunikovat ani takto.  

 Díky komunikaci se setrou se však dozvídal všechny novinky z rodiny a po několika 

letech i znovu navázal vztah s matkou. Jeho sestra postupně informovala matku o tom,  

co vše vlastně obnáší být HIV pozitivní a nakonec matku přesvědčila, ţe není třeba se obávat 

tak mnoho.  Po asi třech letech tedy Petr navázal znovu rodinné vazby a to poté, co se jeho 

matka sama přišla omluvit. 

 Nevzpomíná si na jiné negativní záţitky spojené s jeho nemocí. Aţ na matku jeho 

nemoc přijali všichni. U přátel tomu tak bylo částečně i díky tomu, ţe většina byli také 

gayové, a proto se v oblasti této problematiky pohybovali často a uţ více informovaní. 

 Petr si naopak vzpomíná na plno milých situací, které jsou spojené s virem HIV.  

Nejvíce na něj asi zapůsobil muţ, který byl ochoten mu pomoci, kdyţ Petra pokousal pes. 
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Stalo se tak v létě na praţské pláţi. Kdyţ si šel Petr pro nějaký obvaz na bar, barman mu 

nabídl pomoc. Petr ho však varoval, ţe je HIV pozitivní a tak to není vhodné. Mladý muţ mu 

proto pomáhal jen tím, ţe podával věci nutné k ošetření, ale byl na Petra po celou dobu milý  

a vstřícný a ochoten kdykoliv přispět vlastními silami. Petr mu to nedovolil, nechtěl ho 

ohrozit. I tak ale po ošetření v nemocnici přišel znovu do baru a obsluze přinesl láhev 

šampaňského. Na celý tento záţitek vzpomíná s úsměvem. 

 Na Petrovi je vidět, ţe je se svým zdravotním stavem srovnaný. Myšlenky na smrt jiţ 

nejsou denním programem. Petr si zcela jasně uvědomuje, ţe i se svou nemocí můţe i nadále 

ţít a plánovat si další dny svého ţivota. K tomuto postoji mu napomohla i jeho práce,  

kterou vykonával po skoro celou dobu pobytu v Praze od návratu z Německa.   

 Jak bylo zmíněno jiţ dříve, Petr se podílel na otevření praţského Domu světla. Pomohl 

ho vybudovat a následně v něm mnoho let pracoval. Pracoval ale bohuţel aţ moc tvrdě  

a zapomínal sám na sebe. Jakoţto sociální pracovník, tedy pomáhající profese, pomáhal všem 

okolo, ale neuvědomoval si, ţe i on potřebuje trochu času pro sebe. Poznamenalo ho to jak 

psychicky tak fyzicky. Ztratil na váze a poté, co ho jeden z jeho bývalých partnerů upozornil 

na jeho workoholismus a počínající zdravotní potíţe, které sice přímo nesouvisely s HIV 

pozitivitou, ale tomuto problému rozhodně nepomáhaly, začal uvaţovat o pauze. 

 Na nějaký čas se proto Petr rozhodl spolupráci s Domem světla ukončit. Nevěděl však 

v té době, ţe se tam vrátí. Rozhodl se podnikat v kosmetické oblasti. Po nějaké době se však 

ozvali jeho bývalí spolupracovníci z Domu světla a ţádali ho, aby se vrátil zpátky. Souhlasil, 

ale uţ se rozhodl více myslet na sebe samotného. I přesto jsem během své návštěvy u něho 

v práci viděla komplet zaplněný diář a byla jsem vděčná, ţe si na mě udělal čas.  

 Po návratu do Domu světla se věnoval především práci preventivního sociálního 

pracovníka. On a jeho kolega navštěvovali školy po celé České republice a vedli programy 

pro studenty, zaměřené na problematiku HIV/AIDS. Jelikoţ byli jediní, kdo pořádali tyto 

akce i s HIV pozitivním člověkem, byl o ně velký zájem a vysvětluje to plný diář pana Petra.  

 I na preventivních programech se Petr setkával s milými reakcemi na svou nemoc.   

 Radost můţe mít i ze svého současného soukromého ţivota. Se svým partnerem jsou 

spokojeni a dokonce spolu i pracují.  Je to Petrův teprve druhý partner, jenţ je také HIV 

pozitivní. Při rozhovoru, na téma Petrových momentálních myšlenek spojených s jeho 

nemocí, Petr přiznává, ţe i kdyţ se se svojí nemocí jiţ srovnal a nemá více myšlenek na smrt, 
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přece jen má strach o přítele. Větší strach neţ o sebe. Coţ samozřejmě spojuje se smrtí svého 

přítele v Mnichově. Nechce znova zaţít to samé. Partner je na tom navíc zdravotně hůře  

neţ Petr. 

 Petr je jedním z nejdéle ţijících HIV pozitivních lidí u nás. Šestnáct let se u něho 

nemoc neprojevila a nemusel brát ţádné léky.  Nyní bere dvakrát denně trojkombinaci léků  

a zatím nemá ţádné váţnější příznaky.  

 Veškeré léky platí stát a Petr přiznává, ţe je za tuto sluţbu státu vděčný. Na otázku, 

zda si myslí, ţe by měl stát pro HIV pozitivní dělat více věcí, nebo je jakkoliv více 

podporovat, odpovídá, ţe můţou být vděční vůbec za toto. Stát hradí za kaţdého HIV 

pozitivního občana přibliţně jeden milion korun ročně. Bez těchto peněz by mrtvých z řad 

HIV pozitivních bylo mnohem více.  

 V době rozhovoru Petr vypadal zcela zdráv, a jak sám poznamenal, „Těším se 

z kaţdého dne, kdy je mi fajn. Nikdy jsem se nijak extra nesledoval, ale...“.  
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6. VÝZKUM 

6.1. Vlastní výzkum 

6.1.1. Cíle výzkumu 

Hlavním cílem tohoto dotazníku bylo dokázat, jak málo je naše společnost 

informovaná o problematice HIV. O skutečnosti problému s malou informovaností jsem 

nebyla přesvědčena sama, ale potvrdil mi tuto domněnku i pan Petr (viz. Kazuistika). 

Tento hlavní cíl byl následně doplněn o několik menších, které měly ukázat více  

neţ na nedostatečnou informovanost, na spojitost informovanosti s různými aspekty našeho 

ţivota. Zdali naše vzdělání či místo pobytu nějakým způsobem souvisí s tím, co všechno  

o HIV víme.  

Dotazník se proto skládá ze dvou základních částí. První část je také tou hlavní. 

Obsahuje čtyři otázky týkající se informovanosti a vztahu lidí k HIV. První otázka je 

směřována přímo na vztah nepozitivního obyvatelstva na lidi nakaţené virem HIV. 

Předpokládané byly odpovědi, které by vedly k prokázání strachu vůči HIV+. Druhá se 

zaměřuje jiţ na jedny z nejdůleţitějších věcí, které bychom o HIV měli vědět: Přenos  

a ochrana před nakaţením. Otázka třetí by mohla také patřit do doplňujících dotazů,  

avšak jelikoţ je úzce spjatá s problematikou HIV, nechala jsem ji v základní části dotazníku.  

V této otázce se ptám, zná-li dotazovaný někoho, kdo je HIV pozitivní. Předpokládala jsem, 

ţe pokud bude mít někdo známého či přítele, který je nakaţen virem HIV, bude také jinak 

reagovat na někoho nového, s kým se seznámí, a kdo bude mít také tento vir. Poslední dotaz 

se zaměřuje na mýty spojené s přenosem viru HIV.  

Druhá část je tvořena doplňujícími otázkami. Otázky na věk, pohlaví a podobné věci 

měli, jak uţ bylo zmíněno dříve, zjistit spojitost těchto věcí s větší či menší informovaností. 

Například jsme předpokládala, ţe informovanost lidí ţijících ve větších městech bude větší 

neţ u lidí z vesnice. Praha na tom měla být podle mých odhadů nejlépe. Vzdělání by se také 

mohlo odrazit ve výsledcích. Lidé s dokončeným alespoň středoškolským vzděláním měli 

podle mého názoru větší pravděpodobnost, ţe budou v této problematice vzdělaní. 
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6.1.2. Výsledky výzkumu 

 Vzhledem k tomu, ţe se nejednalo o oficiální dotazník a musela jsem si tedy hledat 

respondenty sama a to ve svém blízkém okolí, je vzorek ne zcela odpovídající normám.  

 Dotazník vyplnilo 100 lidí. 

 Většinou se jednalo o ţeny, těch bylo 75, muţů 25. 

 

 

 Z pohledu věku se nejvíce lidí zařadilo do kategorie 19-25 let. 

 

Muž - 25% (25) 

Žena - 75% (75) 

Pohlaví 

Muž

Žena

15-18 - 2% (2) 

19-25 - 79% (79) 

26-30  - 7% (7) 

31-50 - 7% (7) 50 a víc - 5% (5) 

Věk 

15-18

19-25

26-30

31-50

50 a víc
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Místo pobytu pak bylo nejobvyklejší „velké město“ aţ poté následovala Praha.  

 

 

Z pohledu rozdělení podle vzdělání tvořili největší skupinku lidé, kteří měli dosaţeno 

středoškolské vzdělání s maturitou.  

 

 

Začnu netradičně otázkou číslo tři, u které jsem se domnívala, ţe bude nějak souviset 

s odpověďmi na ostatní tři otázky.  

 

Otázka č. 3: Znáte osobně někoho, kdo je HIV pozitivní? 

 Ze všech těchto lidí zná nebo znalo (v jednom případě) někoho HIV pozitivního pouze 

pět lidí. Zbytek nikoho takového nezná, ale někteří pouţili i odpověď „Neznám, nebo o tom 

alespoň nevím“. Jednou z odpovědí byla i věta, ţe sice nezná, ale rozhodně by se tento 

dotazovaný nedivil, kdyby mu takovouto informaci někdo z jeho známých tajil. Odpověď  

Praha - 29% (29) 

Velké město - 51% 
(51) 

Malé město - 12% 
(12) 

Vesnice - 8% (8) 

Místo pobytu 

Praha

Velké město

Malé město

Vesnice

ZŠ - 3% (3) 

SŠ s maturitou - 
60% (60) 

VŠ-Bc - 23% (23) 

VŠ-Mgr - 13% (13) 
VŠ-Dr - 1% (1) 

Dosažené vzdělání 

ZŠ

SŠ s maturitou

VŠ-Bc

VŠ-Mgr

VŠ-Dr
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na třetí otázku kupodivu nijak nesouvisela s otázkou číslo jedna, která se ptala, jaká si myslí, 

ţe by byla jejich první myšlenka, kdyby se setkali s člověkem, který by jim přiznal, ţe je HIV 

pozitivní. Lidé odpovídali bez rozdílu, ať uţ někoho s HIV znali, či nikoliv.  

 

 

 

Otázka č. 1: Představte si, že se seznámíte s člověkem, který Vám prozradí, že je HIV 

pozitivní. Jaká si myslíte, že by byla Vaše první myšlenka?  

Otázka jedna měla pro mě zajímavé zjištění.  Bylo to zjištění, ţe první reakcí na nově 

získaného HIV pozitivního známého by nebyl strach, ale lítost. Lítost by cítilo v této 

hypotetické situaci 27 lidí. Na druhém místě pomyslného ţebříčku se umístila odpověď  

„Jak se nakazil?“. Aţ na třetím místě byl strach. Takto odpovědělo dvacet lidí. U dalších 

odpovědí se nikdy neobjevila jedna vícekrát neţ čtyřikrát. Byly to například odpovědi: 

„Smůla“, „neřestník“, nebo také „brzo umře“.  

 Otázka číslo jedna byla plna zajímavých odpovědí, které byly ovlivněny zaměřením 

studia, anebo také jen povahou člověka. Jeden z dotazovaných odpověděl, ţe by záleţelo  

na tom, kdo by mu tuto informaci řekl. První reakcí by byla sice asi lítost, ale pokud by to 

byla nějaká „smaţka“, lítost by podle všeho rychle zmizela. 

 Jelikoţ se mezi dotazovanými objevilo i několik mediků, několik odpovědí bylo 

doplněno i o vybavení si jednotlivých stádií infekce. Lidé se sociálním zaměřením oproti 

tomu měli dojem, ţe pokud by jim někdo takovouto informaci sdělil, potřebuje asi jejich 

pomoc.  

Ne - 95% (95) 

Ano - 5% (5) 

3. Znáte někoho HIV+ 

Ne

Ano
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 Zajímavostí také je, ţe pět lidí se přiznali ke strachu z nákazy. Samo o sobě by to 

nebylo zajímavé, ale formulováno to bylo celé asi takto: „Abych se nenakazil/a, i kdyţ vím, 

ţe jen tak z doteků to nejde.“  Je tedy vidět, ţe informovanost občas od strachu nepomůţe  

a člověk si bude dávat pozor za kaţdých okolností.  

 

 

Otázka č. 2: Vyjmenujte nějaké možnosti: a) přenosu HIV 

b) ochrany před infekcí HIV 

 Druhá otázka byla rozdělena na dvě části. V části A, která se ptala na přenos HIV,  

byl nejčastější odpovědí přenos pomocí pohlavního styku. Tuto odpověď uvedlo 90 lidí. 

Následovala odpověď „krev“, uvedlo ji 73 respondentů. Třetí v řadě pak byly injekční 

stříkačky. Ţe je přenos moţný touto cestou, bylo přesvědčeno 44 dotazovaných. Za zmínku 

stojí i počet odpovědí u moţnosti přenosu z matky na dítě. Tato odpověď se objevila  

ve 29 ze 100 dotazníků.  

 Poslední z odpovědí, která se objevila ve větším mnoţství a ne jen maximálně 

sedmkrát, byla sporná odpověď o přenosu skrze transfuzi krve. Tato odpověď samozřejmě 

není špatná. Uţ jen díky tomu, ţe vlastně spadá do druhé nejčastější odpovědi,  

která je správná. Spor přichází však ve chvíli, kdy si uvědomíme, ţe od roku 1987 je veškerá 

krev přijatá k transfuzi, testována na HIV. Díky tomuto testování není od jiţ zmíněného roku 

1987 zaznamenán v České republice ţádný případ nakaţení se virem HIV přes krevní 

transfuzi. Bohuţel z ţádné z šestnácti odpovědí nebylo zřejmé, zda tito lidé vědí,  
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Lítost Jak se nakazil? Strach Dávat si pozor Strach, i když vím,
že se nemohu

nakazit

1. Jaká bude vaše první myšlenka při setkání s HIV+ 
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ţe v naší republice se přes transfuzi jiţ nakazit nemůţeme. Jen jeden z dotazovaných 

odpověděl, ţe transfuzí se mohl člověk nakazit HIV v minulosti, a ţe takto uţ to není moţné.  

 K odlehčení situace napomohly u druhé otázky dvě odpovědi, ţe moţnost přenosu je  

i při uzavírání pokrevního bratrstva. Jeden z dotazovaných se za tento černý humor omluvil, 

avšak jednoznačně je i tato odpověď správná.  

 Mezi další odpovědi, které se povětšinou pohybovaly mezi jedním aţ třemi 

opakováními ze všech vyplněných dotazníků, byly například „výkaly“, „drogy“,  

nebo „při operaci“. 

 

 

 Část B u druhé otázky dosáhla čtyřiceti různých odpovědí. Kondom však byl 

bezesporu tou nejčastější. Takto odpovědělo 90 lidí. Takto vysokého počtu nedosáhla jiţ 

ţádná jiná odpověď. I druhou nejčastější odpovědí bylo uvedení ochrany před přenosem 

sexem. Ať uţ v jakékoliv podobě, objevila se tato odpověď třicet čtyřikrát. Byly to odpovědi 

o stálosti sexuálního partnera, výběru partnerů, nebo dokonce úplná sexuální abstinence. 

 Jen další dvě varianty dosáhly více neţ deseti odpovědí. Poukazovaly na nutnost 

sterilizace jehel (19 odpovědí) a ochranou před krví (22 odpovědí), například pomocí rukavic.  

 Kromě nepouţitelných, avšak i tak zajímavých odpovědí, ve stylu „myslet“ a „to snad 

vyplývá z předcházejících odpovědí“, se zde objevila jedna odpověď, u které nebylo zcela 

jasné, jak byla myšlena, a je-li tedy správná. Jeden z dotazovaných odpověděl, ţe ochranou 

před nákazou je antikoncepce. Pokud se pod tím skrýval prezervativ, je tato odpověď správná, 
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avšak je také dosti moţné, ţe byla touto odpovědí myšlena pouze hormonální antikoncepce, 

která je proti přenosu HIV zcela bezbranná. V tomto případě se však mohu jen domýšlet.  

 

 

Otázka č. 4: Zkuste vyjmenovat situace, které nejsou nebezpečné pro přenos HIV,  

a přesto je lidé berou jako riziková.  

 U poslední otázky se jedenáct lidí rozhodlo neodpovídat. Někteří nenapsali nic, jiní 

alespoň napsali, ţe neví, a jeden z těchto jedenácti případů byla i odpověď „napadají mě jen 

samé opravdu rizikové situace“.  

 Třicet pět různých fám mi dalo mnoho podnětů k přemýšlení. Vedle některých,  

pro mě, zcela nových, se zde však samozřejmě objevilo i mnoho klasických omylů. 

Nejčastější odpovědí u této otázky bylo „podání ruky“, kterou uvedla přesná polovina 

vyplňovatelů. Jakýkoliv dotek s postiţeným vyplnilo 20 lidí a stejný počet jich odpověděl i 

„líbání“. V mnoha případech se zde objevil celkově jakýkoliv běţný styk s postiţeným, ať uţ 

ţití  

ve stejné domácnosti, rozhovor s HIV+, či z cigaret.  

 I zde se objevilo několik sporných či dokonce zcela nesprávných odpovědí. Pro mě asi 

nejvíce zmatenou odpovědí v tomto případě byla odpověď „pohlavní styk“. Jelikoţ tato osoba 

odpověděla zcela stejně u otázky dvě A, nejsem si jistá, jak ji myslela. Můţeme jen doufat,  

ţe se zde stala pouze jakási chyba a tato osoba se vlastně spletla v tom, na co chtěla 

odpovídat.  
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6.1.3. Závěrečná shrnutí výzkumu 

 Na první pohled dotazník nesplnil to, co jsem si vytyčila za cíl, a neinformovanost 

našeho obyvatelstva neprokázal. Nemohla jsem si však nevšimnout, ţe téměř všechny 

odpovědi měly ráz základních znalostí. Mnoho odpovědí bylo jen stručných a nijak více 

popisujících.  

Proto je na jednu stranu velmi potěšující zjištění, ţe lidé jsou o problematice HIV 

informování, na druhou se však můţeme jen domýšlet, jak dalece tato informovanost sahá.  

A nebylo-li by potřeba informovanost zvýšit. Podle pana Petra, s kterým jsme dělala 

kazuistiku (viz minulá kapitola), jsou mladí lidé v naší republice stále velmi málo 

informovaní.   

 Nyní tedy víme, ţe mnoho lidí pravděpodobně ví, jak se před HIV chránit a má i jakési 

povědomí o základních věcech, které je mohou ohroţovat, co se této problematicky týče.  

Je to pozitivní informace a můţe poslouţit v další práci při snaze informovat lidi v naší 

republice. 

 Zároveň se neprokázala ţádná souvislost mezi věkem, místem pobytu a vzděláním  

a informovaností. Odpovědi poukázaly na stejnou situaci v Praze i v malých městech, 

vzdělání se na správnosti odpovědí také neprojevilo, věk a pohlaví nesouvisel pak s vůbec 

ţádnou otázkou. Jedinou doplňující otázkou, která nějakým způsobem v některých případech 
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ovlivnila odpovědi, bylo zaměření práce nebo studia. Podle zaměření lidé pohlíţeli jinak  

na celou problematiku HIV/AIDS. 

 

6.2. Dotazník „Znalosti, postoje, chování ve vztahu k HIV/AIDS“  

6.2.1. Úvod  

 Při snaze získat co nejvíce odpovědí pro svůj dotazník jsem na webové stránce
56

,  

která lidem pomáhá s hledáním respondentů, narazila na další dotazník, který se zabýval 

stejným tématem jako můj. Slečna ho vytvořila pro svou seminární práci. Tento dotazník 

s názvem „Znalosti, postoje, chování ve vztahu k HIV/AIDS“ obsahuje několik rozšiřujících 

otázek, které se v mém dotazníku nevyskytují, a proto jsem tuto slečnu poţádala, zda bych 

mohla její dotazník pouţít ve své práci. Mohl by totiţ poslouţit jako doplňující pramen.    

 

6.2.2. Výsledky  

 Tohoto průzkumu se zúčastnilo 201 člověk, z toho 156 ţen a 45 muţů. Většina těchto 

lidí se pohybovala ve věkové kategorii 16-30 let. Bylo jich 78,61%. Necelých 16 procent bylo 

ve věku 31-45 let, devět lidí (necelých pět a půl procenta) nad 46 let a dva lidé pod patnáct 

roků.  

 Vzdělání mělo 100 lidí středoškolské s maturitou a 72 vysokoškolské, patnáct základní 

a čtyři byli vyučeni v oboru. 

 V první otázce se slečna ptala, zda HIV pozitivita znamená to, ţe dotyčný má AIDS. 

Jen 76,62% respondentů odpovědělo, ţe ne. Téměř 22% si myslelo, ţe ano a tři lidé nevěděli. 

Uţ první otázka tak poukázala na jisté nedostatky v informovanosti.  

 Druhá otázka „Mohou se lidé, kteří neţijí sexuálním ţivotem, nakazit HIV/AIDS“  

uţ měla uspokojivější výsledky, avšak u této otázky se dá říct, ţe přeneseně je to vlastně dotaz 

na způsoby přenosu HIV, tudíţ základní otázka, která byla pouţita i v mém dotazníku.   

Avšak i tak nebyla správnost odpovědí stoprocentní. Pouhých 96 % (193 lidí) odpovědělo,  

ţe ano, lidé se mohou nakazit i jinak, neţ jen sexuálně. Šest lidí se domnívalo, ţe jiný způsob 

přenosu neexistuje, a dva nevěděli. U této otázky je moţné, ţe i těch šest lidí by vědělo,  

                                                           
56

 <htpp://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/znalosti.-postoje-a-chovani-v/> [cit. 5. 6. 2011] 

http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/znalosti.-postoje-a-chovani-v/
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ţe se dá nakazit například injekční stříkačkou, avšak jelikoţ byl a otázka poloţena maličko 

jinak, neţ jak jsme obvykle zvyklí, byli zmateni a odpověděli nesprávně. To se však můţeme 

jen domnívat.   

 Následující otázka nás však opět vrací do situace, kdy vidíme mezery 

v informovanosti obyvatel naší republiky. Třetí otázkou v tomto dotazníku bylo „Většina HIV 

pozitivních osob v ČR jsou muţi s homosexuálním chováním“. Nebyla to teda přímo otázka, 

ale spíše konstatování, s kterým jste mohli nebo nemuseli souhlasit, popřípadě jednou 

z moţných odpovědí bylo „nevím“. Jak jsme se dozvěděli v jedné z předchozích kapitol, lidí, 

kteří se nakazili HIV při homosexuálním pohlavním styku, je v ČR více jak polovina.  

A myslím, ţe můţeme s jistotou říct, ţe jde především o homosexuální muţe a ne ţeny, 

vzhledem k rizikům při gay a lesbických sexuálních praktikách. Přesto více jak polovina 

dotazovaných odpověděla, ţe s výrokem souhlasí nebo nevědí. Dohromady jich bylo 111, 

tedy přibliţně 55 %. S výrokem nesouhlasilo jen necelých 45 % (90 lidí), coţ se nezdá jako 

zrovna velké procento. Připomeneme-li si navíc, ţe mnoho lidí nazývá HIV „nemocí 

prostitutek a homosexuálů“, je s podivem, jak malé procento odpovědělo správně.   

 Ze zbylých otázek některé vynechám a vyberu jiţ jen dvě, které jsou vhodné  

pro doplnění mého dotazníku. Jsou to tyto dvě otázky: „Je moţné, aby člověk nakaţený virem 

HIV o svém nosičství nevěděl i řadu let?“ a „Včasná léčba HIV infekce můţe podstatně 

prodlouţit ţivot infikovaného“. 

 U těchto otázek se opět vracíme k fázi, kdy převáţná většina dotazovaných zná 

správnou odpověď.  

 Celkem 94 % všech dotazovaných je přesvědčených, ţe nakaţený opravdu nemusí  

o své nemoci vědět i řadu let. Jen dvě procenta, tedy čtyři lidé, tomu nevěří a osm lidí 

odpovědělo, ţe neví. Je tedy uspokojivé, kolik lidí odpovědělo správně.  

 Stalo se tak i u druhé otázky na moţnost léčení jakoţto prodluţovatele ţivota.  

Zde znalo správnou odpověď dokonce 95,52 procenta lidí. Tedy 192 z 201 vědělo, ţe včasná 

léčba můţe HIV pozitivnímu člověku velmi prospět a prodlouţit mu ţivot o několik let. Sedm 

lidí zde opět v podstatě neodpovědělo a zaškrtlo moţnost „nevím“ a jen dva lidé se domnívali, 

ţe léčba nepomůţe s délkou ţivota.  Pravdou však je, ţe v dnešní době můţe člověk nakaţený 

virem HIV ţít při správné léčbě aţ dalších třicet let.  
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 Ostatní otázky z toho to dotazníku se pak ptaly například na to, jaký symbol má boj 

proti AIDS, nebo nechali-li se tito lidé někdy testovat na HIV protilátky. U symbolu boje 

proti AIDS pro mě nebylo ani tak zaráţející, ţe lidé neznají ten správný symbol, ale spíše,  

ţe neznají ty ostatní dva nabízené symboly a označují je jako symboly v boji proti AIDS. 

Autorka dotazníku zde pouţila vedle správné odpovědi „červená stuţka“ také symbol  

Bílé pastelky a Ţlutý kvítek měsíčku lékařského. Z hojnosti špatných odpovědí lze usuzovat, 

ţe tu nejde ani tak o neznalost symbolu Červené stuţky, jako spíše neznalost většiny symbolů 

v bojích proti všelijakým nemocem.  

 

6.2.3. Shrnutí dat 

 Jelikoţ jsem získala pouze jiţ hotové výsledky, nemohla jsem bohuţel posoudit,  

zda v tomto dotazníku nějak souvisel věk nebo vzdělání s tím, jaké odpovědi lidé uváděli.  

 Pokud můj dotazník poukazoval na téměř stoprocentní informovanost, kdy lidé znali 

správné odpovědi na mé dotazy, tento dotazník nadšení poněkud utlumil. I přesto je zde vidět, 

ţe povětšina obyvatel naší republiky, má o této problematice dobré informace. 

 Z tohoto dotazníku lze vyčíst, ţe lidé mají o HIV opravdu mnoho základních 

informací, ale u podrobnějších otázek uţ si nevědí tolik rady. Samozřejmě je stále většina 

těch, kteří mají vědomosti i mimo základní sféru, avšak díky tomuto dotazníku je vidět,  

ţe uţ jich není taková převaha. 

 Dotazník poukázal však alespoň na to, ţe jsem informovanost našeho národa 

podceňovala. Větší část z dotazovaných znala správné odpovědi. Pořád zde však zůstává to 

procento respondentů, kteří uváděli odpovědi špatné, nebo se raději rozhodli pro odpověď 

„nevím“.
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č.1: Dotazník………………………………………………………………………. 
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Příloha č. 1: 

 

1) Představte si, ţe se seznámíte s člověkem, který Vám prozradí, ţe je HIV pozitivní. Jaká 

si myslíte, ţe by byla Vaše první myšlenka? 

2) Vyjmenujte nějaké moţnosti: a) přenosu HIV 

b) ochrany před infekcí HIV 

3) Znáte osobně někoho, kdo je HIV pozitivní? 

4) Zkuste vyjmenovat situace, které nejsou nebezpečné pro přenos HIV, a přesto je lidé 

berou jako riziková.  

 

 

Věk: 

Pohlaví: 

Dosaţené vzdělání (pokud stále studujete, připište do závorky i studovanou úroveň): 

Místo pobytu (Praha, město, malé město, vesnice): 

Zaměření Vašeho zaměstnání či studia: 

 

Děkuji :)  
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Život s HIV v České republice 

Life with HIV in Czech Republick 

 

Ivana Nikrýnová 

 

ZÁVĚR  

V první, teoretické části, jsme si představili HIV jako nemoc. Způsoby přenosu, 

projevy i moţnou léčbu. Představili jsme si i historii tohoto onemocnění a momentální počty 

HIV pozitivních lidí ve světě. Poté jsme se zaměřili na nakaţené lidi v České republice. 

Podívali jsme se na moţnosti pomoci lidem s HIV i prevenci před nákazou.  

V praktické části jsme si představili ţivot s virem lidského imunodeficitu. A následně 

jsme se podívali, jaká je situace v informovanosti obyvatel naší republiky. Zjistili jsme,  

ţe lidé mají základní povědomí o této problematice. Vědí, jak lze dojít k přenosu i jak se 

chránit. Zároveň jsme se ale pomocí druhého dotazníku přesvědčili o tom, ţe informovanost 

se pohybuje především v základní sféře.  

 

Summary 

In the first, theoretical part, we got to learn HIV as a disease. The ways  

of transmission, symptoms, and possible treatment.We also learned about its history,  

and the current numbers of HIV positive people in the world. Then we concentrated  

on infected people in Czech republic. We saw the ways of helping people with HIV  

and the prevention of this disease. 

In the practical part, we were introduced to life with immunodeficiency virus.  

After that, we wondered about the awareness of people living in our country. We learned that 

they subconsciously know basic information about the issue. They know the ways  

of transmission and how to protect themselves.At the same time, we checked with the help  

of the second questionnaire, that people's awareness stays basic. 

 

 


