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Příloha 1. Postup diagnostiky AIDS (převzato z: 
http://www.wikiskripta.eu/images/5/55/Postup_diagnostiky_AIDS.png)
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Příloha 2. Dotazník pro žáky základních škol  

Dotazník na téma HIV/AIDS    ZŠ 
 

1. Pohlaví (nehodící se škrtni)    chlapec     dívka        
 

2. Věk ……………… 
 

3. HIV je: 
a) zkratka pro německého výrobce automobilů 
b) lidský virus 
c) označení Světové zdravotnické organizace 
 

4. AIDS je: 
a) anglická zkratka pro pomoc 
b) nemoc přenášená v tropických oblastech mouchou tse tse 
c) soubor nemocí, které jsou důsledkem ztráty imunity 
 

5. Jakými způsoby se HIV přenáší? (vypiš všechny možnosti) 
a)………………………………………………………………………………… 
b)………………………………………………………………………………… 
c)………………………………………………………………………………… 
 

6. Je AIDS vyléčitelné? (nehodící se škrtni)    ANO    NE 
 

7. Existuje proti nákaze HIV očkování?    ANO      NE 
 

8. Poskytuje hormonální antikoncepce (pilulky) ochranu před nákazou? 
          ANO    NE 

 
9. Odkud ses dozvěděl informace o HIV? (můžeš vybrat více odpovědí) 

a) škola 
b) rodina 
c) vrstevníci 
d) masmédia (internet, televize, noviny a časopisy) 
e) odjinud:………………………………………………………….. 
 

10. Přenášejí virus HIV také domácí zvířata?    ANO    NE  
Pokud ano, která? 
…………………………………………………………………….. 
 

11. Může savý a bodavý hmyz přenášet virus HIV z nakaženého člověka na 
zdravého?        ANO    NE 

Děkuji za odpovědi!!! 
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Příloha 3. Dotazník pro žáky středních škol  

Dotazník na téma HIV/AIDS     SŠ 
 
1. Pohlaví   chlapec      dívka        

 
2. Věk ……………… 
3. Vysvětlete pojem HIV a pojem AIDS 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
4. Uveďte alespoň 3 způsoby přenosu infekce, které znáte. 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
5. Uveďte co nejvíce příkladů situací, při kterých k přenosu viru HIV nedochází. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
6. Přenášejí virus HIV také zvířata?        ANO  NE    

Pokud ano, která? ....................................................................................... 
 

7. Rozvine se AIDS u každého HIV pozitivního člověka?         ANO  NE     
 

8. Uveďte kontinent, kde je největší počet lidí s HIV či AIDS 
…………………………………………………………………………… 

 
9. Ve kterém evropském státě žije nejvíce lidí nakažených HIV? 

a) Ukrajina 
b) Itálie 
c) Španělsko 
d) Francie 

           
10.  Myslíte si, že existují jen určité skupiny lidí, které jsou ohroženy nákazou virem 

HIV, nebo se jím můžeme nakazit všichni? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
11.  Existuje proti nákaze viru HIV očkování?   ANO  NE 

 
12.  Může se člověk s AIDS vyléčit?    ANO  NE 

 
13.  Odkud se o HIV/AIDS nejčastěji dozvídáte? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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14.  Co můžete všechno dělat proto, abyste se HIV nenakazili? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
Děkuji Vám za Vaše odpovědi!!! 

 

Příloha 4. Odběrové křeslo v České společnosti AIDS pomoc, o. s. (foto autorka) 
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Příloha 5. Místnost lékaře v České společnosti AIDS pomoc, o. s. (foto autorka) 

 
 

 

 

 


