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Úvod 

V rámci své pracovní náplně ve Státním zdravotním ústavu se dlouhodobě 

zabývám prevencí HIV/AIDS na základních školách, a proto jsem chtěl zúročit 

zkušenosti ve své bakalářské práci s názvem: „Prevence HIV/AIDS na základních 

školách“. Doposud nebyl vynalezen účinný lék na toto závažné onemocnění. 

Infekce virem HIV je stále nevyléčitelná, avšak díky kvalitní léčbě se HIV 

pozitivní mohou dožít relativně vysokého věku. HIV pozitivní osoby mají ve 

svém životě řadu omezení, která souvisejí především s partnerskými vztahy, mýty 

o viru HIV, s diskriminací, stigmatizací, přesným dodržováním léčby, vedlejšími 

účinky léků atd. 

Ačkoliv se o viru HIV a onemocnění AIDS učí na základních a středních 

školách v rámci primární prevence a jsou realizovány různé preventivní aktivity, 

je toto stále nedostatečné, protože v posledních letech v České republice narůstá 

počet nových případů HIV pozitivních osob.  

Domnívám se, že nárůst počtu nově infikovaných osob souvisí především 

s uvolněným chováním mladých lidí, rychlým seznamováním přes sociální sítě, se 

sexuálními párty (například swingers akcemi) a obecně s neznalostí problematiky 

HIV/AIDS. Je pravda, že v České republice můžeme zařadit mezi nejrizikovější 

skupinu muže mající styk s muži (MSM), ale problematika HIV/AIDS se netýká 

pouze této skupiny. Řada mladých lidí se nebojí, protože se domnívají, že se jich 

infekce virem HIV vůbec netýká a nepřipouštějí si, že by se mohli při 

nechráněném pohlavním styku infikovat. Především si myslí, že když partnera či 

partnerku znají od dětství či ze základní školy, nemůže být jejich známý HIV 

pozitivní, protože by to o něm věděli. Další skupina osob se domnívá, že se virus 

HIV dnes dá zcela vyléčit. Tito lidé si pletou léčbu HIV pozitivních osob s jejich 

úplným vyléčením. Neuvědomují si, že HIV pozitivní se pouze léčí, ale 

HIV/AIDS je stále nevyléčitelné onemocnění. Další skupina osob spoléhá na 

vědecký pokrok a je toho názoru, že v dnešní době HIV pozitivní člověk žije 

téměř stejně dlouho jako HIV negativní a že se za několik let jistě vyvine nový lék 

či vakcína, která infekci úplně vyléčí. Některé tyto osoby odkazují na publikované 

články o již vyléčeném pacientovi, který byl HIV pozitivní.  Při své práci 

v prevenci HIV/AIDS jsem se setkal i s informací, že na HIV již existuje 
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očkování a řada dívek zcela přesvědčivě tvrdila, že ony již částečně očkovány 

jsou. Tyto dívky si zcela spletly očkování proti Human papiloma viru (HPV) 

s očkováním proti Human immunodeficience viru (HIV). Na druhou stranu jsou 

lidé, kteří si nepřipouštějí, že by se mohli infikovat a tvrdí, že by svému známému 

i bez testu na HIV infekci věřili. Přitom se HIV pozitivních osob obávají.  

Ve své bakalářské práci s názvem: „Prevence HIV/AIDS na základních 

školách“ jsem porovnal dvě skupiny žáků. První skupina žáků prošla běžnou 

školní výukou a jejich další edukace byla provedena interaktivním peer 

programem Hrou proti AIDS. Tato skupina byla nazvána edukovaná. Druhá 

skupina žáků prošla běžnou školní výukou a u této skupiny, nazvané 

needukovaná, nebyl realizován interaktivní peer program Hrou proti AIDS.   

Byla stanovena hypotéza, že žáci, kteří byli edukovaní programem Hrou 

proti AIDS (HPA), budou mít hlubší znalosti o dané problematice než žáci, kteří 

námi edukovaní nebyli.   

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Úvodní – teoretická část – 

obsahuje základní informace o infekci virem HIV a onemocnění AIDS a popisuje 

interaktivní program Hrou proti AIDS včetně možnosti vyškolení peer 

moderátorů. Praktická část obsahuje výsledky anonymního dotazníkového šetření, 

které bylo provedeno na 10 základních školách z Prahy a ze Středočeského kraje u 

skupiny žáků edukovaných i needukovaných. V závěru práce jsou zpracovány 

celkové výsledky i v grafické podobě a shrnuta doporučení pro výuku prevence 

HIV/AIDS ve školách.   
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1. Úvod do problematiky HIV/AIDS 

 

Dne 5. června 1981 byla v USA, v bulletinu Morbidity and Mortality 

Weekly Report (MMWR) Centra pro prevenci a kontrolu nemocí v Atlantě, 

publikována první zpráva o pneumocystové pneumonii u pěti, předtím zdravých, 

homosexuálně orientovaných mužů. Dne 3. července 1981 byla v bulletinu 

MMWR publikována další zpráva o 26 pacientech, kteří také byli homosexuální 

orientace, s Kaposiho sarkomem. Do konce roku 1981 bylo v USA potvrzeno 234 

úmrtí u těchto homosexuálně orientovaných, dříve zdravých mužů. U všech těchto 

pacientů byl společný hluboký rozpad imunity, jehož původ nebyl znám.  

Nikdo tehdy netušil, že zpráva z 5. června 1981 předznamenává globální 

pandemii onemocnění, které si vyžádá miliony lidských životů. Název 

onemocnění je zkratkou anglického pojmenování Acquired Immunodeficiency 

Syndrome (AIDS), které vyjadřuje podstatu onemocnění. Jedná se o syndrom 

získaného imunodeficitu, který postupně vede ke ztrátě imunity, tj. 

obranyschopnosti organismu. Lidský organismus se stává náchylným k řadě 

dalších infekčních a nádorových onemocnění. 

Vzhledem k tomu, že neznámá porucha imunity se objevila u 

homosexuální komunity, dostala zprvu označení GRID (Gay-Related Immune 

Deficiency). Další obrat v nazírání na tento problém nastal po zjištění, že stejný 

imunodeficit postihuje jak muže, tak i ženy. Určitou dobu se tomuto „záhadnému“ 

onemocnění v populaci říkalo 5H, protože se týkalo především pěti skupin osob: 

homosexuálů, Haiťanů, heroinistů (injekčních uživatelů drog), hemofiliků 

(častých příjemců krevních transfúzí) a heterosexuálních partnerů výše uvedených 

skupin (Jilich a Kulířová, 2014; Konvalinka a Machala, 2013; Čelko, 2015; 

Národní program boje proti AIDS). 

V letech 1983–1984 vědecké týmy pod vedením prof. Luca Montagniera 

ve Francii (20. května 1983) a prof. Roberta Galla v USA (24. dubna 1984) 

objevily nezávisle na sobě původce onemocnění – retrovirus lidské 

imunodeficience, který byl později nazván HIV. Skupina vědeckých pracovníků, 

kterou vedl prof. Luc Montagnier v Paříži, izolovala u homosexuálního pacienta s 

rozsáhlou lymfadenopatií virus, který byl pracovně označen jako LAV 
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(Lymphadenopathy Associated Virus). Druhá skupina amerických vědců, pod 

vedením prof. Roberta Galla z Národního onkologického institutu, izolovala u 

pacienta virus, který označila jako HTLV III (Human T-lymphotropic virus III). 

Třetí skupina ze San Francisca v čele s J. A. Levym pojmenovala objevený virus 

ARV (AIDS Related Virus). V roce 1986 byl v Pasteurově Institutu v Paříži 

popsán další virus izolovaný u heterosexuála z oblasti západní Afriky, který jevil 

některé biologické odlišnosti od původně izolovaného viru LAV. Byl tedy nazván 

HIV-2, LAV II. O něco později byl ve Švédsku nezávisle izolován obdobný virus 

u imunodeficitního pacienta. V roce 1987 byla prokázána totožnost těchto virů a 

byla provedena rekvalifikace všech dosavadních izolátů. Původně izolované viry z 

roku 1983 a 1984 byly označeny jako HIV-1. Vyskytují se převážně na 

americkém a asijském kontinentu a v Evropě. Viry vyvolávající AIDS především 

v západní Africe byly označeny jako HIV-2. Oba typy se liší ve složení 

povrchových struktur, patogenitou, klinickým obrazem a některými 

epidemiologickými charakteristikami. 

Virus, který způsobuje selhání imunity a je původcem onemocnění AIDS, 

je nazýván HIV (Human Immunodeficiency Virus) (Šejda, 1993; Národní 

program boje proti AIDS). 

 

1.1. Historie a výskyt HIV  

Předpokládá se, že oba typy viru HIV jsou původně opičími viry. HIV-1 se 

přenesl na člověka nejspíše ve 30. letech minulého století, a to ze šimpanze Pan 

troglodytes troglodytes. Původ HIV-2 je nutné hledat u opic mangabejů 

Cercocebus atys. Nejpravděpodobnějším mechanismem přenosu viru byla 

kontaminace otevřené rány krví infikované opice při jejím porcování před 

kuchyňskou přípravou. K jeho epidemiologickému šíření ale bylo třeba, aby se v 

Africe změnily demografické a sociální podmínky, k čemuž došlo přibližně 

v šedesátých letech. Šlo o mohutnou migraci mladší části populace z vesnic do 

měst, o rozpad tradiční rodiny spojený s pohlavní promiskuitou a výrazným 

využíváním komerčního sexu a konečně o podávání kontaminované krve. 

Z Afriky virus pronikl do rozvinutých zemí, kde se původně šířil prakticky jen 
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mezi homosexuály. První případy nemoci, kterou nyní nazýváme AIDS, byly 

popsány v USA v roce 1981 (Votava a kol., 2003).  

 

Pacient Zero 

Kdo byl prvním infikovaným HIV, je ještě dnes téma velmi diskutované. 

Potenciálním kandidátem ze Severní Ameriky je ovšem stevard kanadských 

aerolinek Gaëtan Dugas. Jeho odhalení bylo rovněž tak trochu náhodné. Výše 

uvedený kožní specialista dr. Friedman-Kien se dozvěděl o velmi promiskuitním 

stevardovi, který při sexuálních hrátkách vyhledával neosvětlená místa v sauně, 

aby nebyl viděn jeho Kaposiho sarkom. Stevard byl vypátrán, avšak přes 

upozornění na možnost přenosu neznámého viru pokračoval v nechráněných 

pohlavních stycích dál. Tento muž zemřel v roce 1984. Za svůj život udával 

nechráněný sexuální styk s přibližně 2 500 partnery. Jen v roce 1984 byl spojen se 

40 případy z 248 hlášených případů nákazy (Jilich a Kulířová, 2014). 

Zatím nejstarší identifikovanou obětí HIV je lovec z Kamerunu, který 

v roce 1959 připlul po řece do Kinshasy v Kongu, kde zemřel v místní nemocnici. 

Jeho krev, dochovaná dodnes, obsahuje jak HIV, tak i příslušné protilátky a je 

nejstarším dokladem existence tohoto viru, jaký byl zatím objeven (Konvalinka a 

Machala, 2013). 

 

2. HIV – Human Immunodeficiency Virus 

2.1. Původce – agens 

HIV (Human Immunodeficiency Virus), virus lidského imunodeficitu, se 

řadí do čeledi Retroviridae, rodu Lentivirus. Virová partikule o průměru 110 nm 

je tvořena fosfolipidovým obalem s glykoproteinovými výběžky (envelope) a 

vnitřní strukturou, nukleoidem (jinak také nazývaném core). Nukleoid obsahuje 

genom HIV, dvě identická vlákna ribonukleové kyseliny (RNA) nesoucí HIV 

genetický signál. Kromě těchto základních struktur obsahuje virová partikule HIV 

některé enzymy, především enzym reverzní transkriptázu, umožňující replikaci 

viru v napadané hostitelské buňce. Pro HIV stejně jako pro ostatní retroviry je 

charakteristická schopnost zabudovat svou genetickou informaci do genomu 
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hostitelské buňky a vyvolat její chronickou celoživotně perzistující infekci. V 

současné době nemáme prostředky, které by dokázaly z infikované buňky virový 

genetický signál eliminovat. HIV napadá především buňky imunitního systému, 

zejména T-lymfocyty nesoucí receptor CD4. Může však přímo infikovat i řadu 

dalších buněk, jako jsou slizniční Langerhansovy buňky, buňky glie a další.  

Virus HIV se vyskytuje ve dvou typech označovaných jako HIV-1 a HIV-

2, které se liší ve složení povrchových struktur. Oba typy se také odlišují 

geografickým výskytem, patogenitou, klinickým obrazem a některými 

epidemiologickými charakteristikami.          V Evropě a na americkém a asijském 

kontinentu se vyskytuje převážně HIV-1. HIV-2 zůstává lokalizován zejména v 

oblastech západního pobřeží Afriky a je méně virulentní. 

Virus HIV-1 se dělí na řadu subtypů značených alfabeticky. Je velmi plastický, 

snadno podléhá mutacím, zejména ve složení povrchových glykoproteinů. Tato 

vlastnost je jednou z příčin dosavadních neúspěchů při konstrukci účinných 

vakcín (Brůčková et al., 1997).    

 

2.2. Způsoby přenosu viru HIV  

Virus HIV je velmi citlivý k zevním vlivům. Ničí ho běžné fyzikální a 

chemické prostředky, například teplota nad 60 stupňů Celsia, běžné dezinfekční 

prostředky, zejména chlorové preparáty, i mýdlo. Virus HIV se vyskytuje 

v tělesných tekutinách, především v krvi, ve spermatu, v poševním sekretu i 

mateřském mléce. Při zaschnutí záhy hyne. K propuknutí infekce musí do 

organismu vnímavého člověka proniknout určité množství viru HIV. Hovoříme 

pak o tzv. infekční dávce. K tomu může v běžném životě dojít pouze několika 

způsoby. Aby se HIV dostal do hostitelské buňky, musí se na ni nejprve navázat. 

Slouží mu k tomu glykoprotein gp120, který je na povrchu virové částice. 

Molekula gp120 se váže na diferenciační antigen CD4 i na chemokinové 

receptory CXCR4 a CCR5, které slouží jako koreceptory. Nacházejí se na 

povrchu pomocných T-lymfocytů a v menším množství též na povrchu makrofágů 

a dendritických buněk. Tím je umožněn následný vstup viru do těchto důležitých 

buněk imunitního systému. Po vniknutí do buňky se virová RNA musí působením 
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reverzní transkriptázy přepsat do dvouvláknové DNA a ta se musí vložit do 

buněčné DNA (Ferenčík a Rovenský, 2005; UNAIDS, 2014). 

 

2.2.1. Nechráněný pohlavní styk 

Jedná se o nejčastější cestu přenosu viru HIV. Vysoce riziková je každá 

kondomem nechráněná soulož do pochvy či konečníku, protože většina lidí neví, 

zda jejich sexuální partner je skutečně HIV negativní. Riziko je nejvyšší při 

nechráněném styku do konečníku, zejména pro pasivního partnera, při styku dvou 

mužů anebo ženy a muže. Přenos infekce je snazší z muže na ženu než 

z infikované ženy na muže. Tato skutečnost souvisí s tím, že ve spermatu, 

v případě HIV pozitivity, je mnohem vyšší množství viru HIV než v poševním 

sekretu.  Dostatečnou ochranu, i když ne stoprocentní, poskytuje pouze kondom 

nebo femidom – female condom. Přerušovaná soulož ani bezbariérové druhy 

antikoncepce nechrání vůbec. Riziko nákazy virem HIV dále zvyšuje přítomnost 

jiných sexuálně přenosných infekcí, oděrek a poranění v oblasti pohlavních 

orgánů. Při chráněném sexuálním styku je vhodné používat zvlhčující prostředky, 

tzv. lubrikační gely, na bázi vodních či silikonových roztoků. Lubrikační 

prostředky na tukové bázi nejsou vhodné, neboť ochranné vlastnosti latexového 

kondomu narušují. Také při orálním sexu, tedy při dráždění pohlavních orgánů 

partnera ústy, nelze možnost nákazy vyloučit. Riziko se zvyšuje při kontaktu úst s 

ejakulátem (spermatem a preejakulační tekutinou), poševním sekretem a zejména 

při styku s menstruační krví. Obdobně je tomu při výskytu jiných sexuálně 

přenosných infekcí u některého z partnerů. Ochranou je buď použití kondomu či 

femidomu nebo alespoň zamezení styku s pohlavními sekrety jak u muže, tak u 

ženy (Národní program boje proti AIDS). 

 

2.2.2. Krevní cesta 

V současné době je v rozvinutých zemích, mezi které naše země patří, 

tento způsob přenosu téměř vyloučen. V České republice jsou všichni dárci krve 

od roku 1987 kontrolováni, zda jejich krev není infikována virem HIV. Nebezpečí 

nákazy virem HIV od infikovaného člověka je při drobných poraněních 

nepravděpodobné, protože k nákaze je třeba určité (vysoké) množství viru. Je 
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však třeba vyhýbat se společnému užívání hygienických potřeb jako kartáčku na 

zuby a žiletkám, stejně jako nedostatečně sterilizovaným nástrojům při provádění 

některých kosmetických úkonů (tetování, propichování ušních boltců, piercing a 

podobně). Osobám, které byly v posledních 2–3 měsících v riziku, tedy měly 

nechráněný pohlavní styk nebo injekčně užily drogu anebo se poranily o jehlu, se 

darování krve nedoporučuje.  

 

2.2.3. Parenterální přenos  

V České republice je ve srovnání s Evropou přenos HIV u nitrožilních 

narkomanů velmi nízký. Snad je to ovlivněno i tím, že před rokem 1989 u nás 

byla velká část narkomanů naučena vyvařovat si injekční stříkačky a drogy si 

aplikovali většinou doma nebo v uzavřených prostorách. Drogová scéna u nás 

byla v té době roztříštěná, tudíž se infekce nešířila tak rychle. Také zde před 

listopadem 1989 byly injekční drogy mnohem méně dostupné než třeba v Polsku 

(Jilich a Kulířová, 2014; Machová a Hamanová, 2002). 

 

2.2.4. Vertikální přenos 

Infekce plodu se nazývá prenatální nebo kongenitální (intrauterinní) a je 

následkem matčiny infekce, která se přenesla na plod (Votava, 2001). Těhotná 

žena infikovaná virem HIV může nákazu přenést na své dítě jak během 

těhotenství nebo porodu, tak i kojením. Bez zásahu lékařů se riziko přenosu viru 

HIV odhaduje na 25 %. Dnešní medicína je schopna omezit riziko přenosu 

infekce HIV z matky na dítě a snížit nebezpečí zdravotní zátěže pro matku. V 

případě, že se žena po stanovenou dobu v těhotenství léčí a porod je veden 

císařským řezem, riziko přenosu viru HIV na plod/dítě je kolem 2 %. Pokud se 

žena rozhodne těhotenství ukončit, je HIV pozitivita zdravotním důvodem k 

interrupci. Těhotné ženy se rutinně testují na přítomnost viru HIV, aby u nich 

mohla být v případě pozitivního nálezu nasazena profylaxe či léčba a snížilo se 

tak riziko přenosu infekce HIV na novorozence. Dle platné legislativy lze provést 

test na HIV u gravidní ženy i bez jejího souhlasu, a to s ohledem na zájem 

nenarozeného dítěte. HIV pozitivním matkám se v rozvinutých zemích 

nedoporučuje kojení (Votava, 2001; Zákon č. 258/2000 Sb.). 
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2.3. Způsoby, kterými k přenosu viru HIV nedochází 

K přenosu viru HIV nedochází: 

 při běžném společenském styku (například podáním ruky, používáním 

telefonního sluchátka, sdílením počítače, během společného pobytu 

v místnosti, v sauně, v bazénu), 

 společným užíváním nádobí, WC (nikdy nebyl popsán případ, že by byli 

infikováni členové rodiny, kteří s HIV pozitivním bydleli, ale neměli s ním 

pohlavní styk a neužívali společně drogy), 

 polibkem (sliny HIV pozitivních osob sice mohou obsahovat virus HIV, 

ale jen ve velmi malém množství, navíc jsou ve slinách látky, které virus 

ničí; přenos viru HIV touto cestou nebyl nikdy popsán), 

 objímáním (existují sexuální praktiky, tzv. petting, které se z hlediska 

možnosti přenosu viru HIV označují jako nerizikové – do těchto praktik 

patří objímání, mazlení, hlazení, dráždění pohlavních orgánů rukou 

partnera či partnerky bez kontaktu s jeho spermatem či poševním 

sekretem; takové chování je považováno za nerizikové a nazývá se 

bezpečnější sex), 

 infikováním hmyzem (nikdy nebyl popsán případ, že by byl člověk 

infikován hmyzem, určitým důkazem je vysoký výskyt HIV infekce 

v Africe a současný vysoký výskyt bodavého hmyzu; bylo též popsáno, že 

v zažívacím ústrojí hmyzu se HIV nemnoží).  

 

2.4. Testování HIV  

Problematika testování na HIV infekci je normativně upravena především v: 

 zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů (paragrafech 71–74), 

 vyhlášce č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané 

infekce, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhlášce č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění 

jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Laboratorní vyšetření na virus lidského imunodeficitu může být prováděno 

pouze na základě povolení příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Zákon 

stanovuje, že osobě může být proveden test na HIV pouze na základě jejího 

informovaného souhlasu. Zákon mimo tohoto obecného principu dále stanovuje 

výjimky. První oblastí jsou situace, kdy bez provedení testu není možné 

uskutečnit dárcovství krve, tkání, orgánů, spermatu nebo mateřského mléka.  

Dále je možné bez souhlasu osoby provést test: 

 u gravidních žen, 

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

lidského imunodeficitu významné z hlediska diferenciální diagnostiky, kdy 

léčba bez provedení tohoto vyšetření může vést k poškození jejího zdraví, 

 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, 

 u fyzické osoby, která byla nuceně léčena pro pohlavní nemoc podle 

paragrafu 70 zákona o ochraně veřejného zdraví (Zákon č. 258/2000 Sb.). 

 

Laboratorní vyšetření na přítomnost HIV lze rozdělit do tří kategorií: 

 základní 

 konfirmační 

 speciální. 

 

2.4.1. Základní vyšetření na HIV 

Mezi základní vyšetření patří: 

Screeningová povinná – vyšetřování dárců krve či plazmy, dárců buněk, tkání, 

orgánů a těhotných žen. U pojištěných pacientů je hradí zdravotní pojišťovna. 

 

Diagnostická – vyšetření indikovaná lékařem. U pojištěných pacientů je hradí 

zdravotní pojišťovna.  

 

Na vlastní žádost – u osoby, která uvede jméno, příjmení a základní identifikační 
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údaje, nebo anonymní test pod kódem či anonymním heslem. Vyšetření hradí 

žadatel, anonymní vyšetření lze hradit z dotačního programu MZ ČR, pokud je 

vyšetřující pracoviště či organizace smluvním příjemcem dotace.  

 

V rámci prevence – zejména u osob s předpokládaným vyšším rizikem HIV 

infekce jako jsou například pracovníci v oblasti komerčního sexu, osoby užívající 

drogy injekční aplikací, osoby ve výkonu trestu, migranti, dále pak vyšetření 

v rámci odborných studií. Tato vyšetření hradí zadavatel, například nevládní 

organizace, MV ČR, OOVZ, lze hradit z dotačního programu MZ ČR, pokud je 

vyšetřující organizace příjemcem dotace z grantových projektů nebo z jiných 

zdrojů. Mezi preventivní vyšetření patří i vyšetření předoperační, které je hrazeno 

ze zdravotního pojištění. 

 

2.4.2. Konfirmační vyšetření 

Ze zákona č. 258/2000 Sb. vyplývá povinnost poslat každý reaktivní 

vzorek při základním vyšetření ke konfirmaci do Národní referenční laboratoře 

pro AIDS (NRL HIV/AIDS). Pouze výsledek ověřený konfirmačním vyšetření v 

NRL HIV/AIDS je možné označit jako pozitivní. U pojištěných pacientů je hradí 

zdravotní pojišťovna, u nepojištěných pacientů zadavatel, u anonymních žadatel či 

zadavatel, u smluvních projektů je možná úhrada z dotace MZ ČR. 

 

2.4.3. Speciální vyšetření 

Vyšetření spočívá ve stanovení virové nálože – množství viru v krvi, 

prokazatelné jako množství kopií HIV RNA v ml plasmy. S jeho pomocí se 

monitoruje vývoj infekce a průběh léčby genotypizačním stanovením rezistence 

vůči antivirotikům, zjištěním tropismu HIV pro indikaci určitého léčebného 

preparátu nebo stanovením genotypu viru HIV-1 skupiny M. Vyšetření indikuje 

lékař z HIV centra, centrálně toto vyšetření provádí  NRL HIV/AIDS. U 

pojištěných pacientů je hradí zdravotní pojišťovny, u nepojištěných pacientů 

zadavatel (HIV centrum) (Jilich a Kulířová, 2014; Brůčková et al., 2007). 
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3. Klinický obraz, diagnostika a terapie 

Infekce HIV se projevuje pestrým klinickým obrazem. Od získání nákazy 

do vzniku plně rozvinutého onemocnění AIDS obvykle uplyne řada let (průměrně 

10,5 let). S tím, jak dochází k postupnému zhoršování imunitních funkcí, se mění 

i hlavní klinické příznaky. 

Krátce po expozici – za 3–8 týdnů u více než 50 % infikovaných dochází k 

příznakům primoinfekce – akutní HIV infekce. Ta obvykle probíhá pod obrazem 

chřipkovitého onemocnění, často s prchavým exantémem, jindy připomínající 

syndrom infekční mononukleózy. Jen vzácněji se objeví neurologická 

symptomatologie – sérózní meningitida či polyradikuloneuritida. V krevním 

obraze bývá leukopenie, někdy s lymfopenií či atypickou lymfocytózou. Tato 

primární HIV infekce pravidelně spontánně odchází. 

Po této fázi pacient vstupuje do různě dlouhého období latence, kdy 

nemívá jakékoliv obtíže. Někdy může dojít k reverzibilnímu zduření lymfatických 

uzlin, které může přejít v perzistující generalizovanou lymfadenopatii – PGL. 

Tento syndrom nemá nepříznivý prognostický význam. V době 

asymptomatického nosičství HIV infekce však dochází k postupným změnám 

imunitního systému, jehož nejnápadnějším výrazem je pokles CD4 lymfocytů. K 

prvním příznakům, které signalizují sníženou výkonnost imunitního systému, 

dochází pravidelně při poklesu počtu CD4 lymfocytů pod hodnoty 500/mm³, kdy 

pacient přechází z klinické kategorie A – asymptomatické HIV infekce, do 

kategorie B – symptomatické fáze HIV infekce. Symptomatická fáze HIV infekce 

je charakterizována výskytem recidivující orofaryngeální kandidózy či kandidové 

vulvovaginitidy, výsevem herpes zoster, recidivujícími adnexitidami, postupným 

zmenšováním předtím zduřelých uzlin a často i celkovými příznaky jako jsou 

únava, horečky, průjmy a hubnutí. 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-

onemocnění – 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 
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imunitního systému a je obvykle spojen s hlubokým poklesem CD4 lymfocytů. 

(Brůčková et al., 1997; Národní program boje proti AIDS). 

 

3.1. AIDS – Acquired Immunodeficiency Syndrome 

Toto onemocnění je zkratkou anglického názvu Acquired Immunodeficiency 

Syndrome – syndrom získaného imunodeficitu. Onemocnění AIDS má široké 

spektrum klinických obrazů, které charakterizují jednotlivá stadia 

onemocnění. Od získání nákazy do vzniku plně rozvinutého onemocnění 

AIDS obvykle uplyne řada let – průměrně 10–15 let.  HIV může určitou dobu 

přežívat v lidském organismu, aniž by vyvolal příznaky onemocnění. Je 

důležité rozlišovat lidi HIV infikované, ale zatím bez příznaků onemocnění, 

což jsou takzvaní asymptomatičtí nosiči, a osoby HIV infikované, již 

s klinickými projevy onemocnění, symptomatické nosiče. Indikativní 

onemocnění pro klasifikaci HIV infekce jako rozvinutého onemocnění AIDS 

dle Světové zdravotnické organizace (Brůčková et al., 1997): 

 pneumocystová pneumonie 

 toxoplazmová encefalitida 

 ezofageální, tracheální, bronchiální nebo plicní kandidóza 

 chronický anální herpes simplex nebo herpetická bronchitida, pneumonie 

nebo esofagytida 

 CMV retinitida 

 generalizovaná CMV infekce (kromě jater a sleziny) 

 progresivní multifokální leukoencefalopatie 

 recidivující salmonelová bakteriémie 

 recidivující pneumonie v průběhu 1 roku 

 chronická intestinální kryptosporidióza 

 chronická intestinální isosporóza 

 extrapulmonální kryptokoková infekce 

 diseminovaná nebo extrapulmonální histoplazmóza 

 diseminovaná kokcidioidomykóza 

 tuberkulóza 
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 diseminovaná nebo extrapulmonální atypická mykobakterióza 

 Kaposiho sarkom 

 malingní lymfomy (Burkittův, imunoblastický a primární cerebrální 

lymfom) 

 HIV encefalopatie 

 wasting syndrom.  

 

3.2. Zajištění léčby  

Léčba HIV pozitivních pacientů probíhá v takzvaných AIDS centrech, dnes se 

začíná užívat spíše termín HIV centrech. Ta jsou na úrovni některých fakultních a 

krajských nemocnic v následujících městech: 

 Praha – Bulovka 

 Plzeň 

 České Budějovice 

 Ústí nad Labem 

 Hradec Králové 

 Brno 

 Ostrava. 

 

Základem léčby je vedle profylaxe a včasné léčby oportunních infekcí 

protivirová terapie. Jejím cílem je alespoň zpomalit množení HIV v organismu a 

předejít tak zhroucení imunitního systému. Konečný cíl protiretrovirové terapie – 

eliminace viru z organismu – není dosud vyřešen. Všechna dosud dostupná 

antiretrovirová chemoterapeutika svým zásahem do replikačního cyklu viru pouze 

více či méně úspěšně zpomalují jeho množení v organismu. 

Existuje celá řada antiretrovirových preparátů, které působí v různých fázích 

replikace viru. Jejich kombinací lze dosáhnout zvýšeného účinku a omezit výskyt 

rezistentních variant HIV. 

Infekce HIV/AIDS je dnes považována za chronicky léčitelné, ale dosud 

nevyléčitelné onemocnění. U pacientů s dobrou HIV adherencí lze dlouhodobě 

inaktivovat replikaci HIV, a tím zpomalit progresi HIV. Kvalitní léčba výrazně 
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zpomaluje množení HIV v cílových CD4 buňkách, čímž chrání zbylé intaktní 

CD4 lymfocyty před napadením a posléze destrukcí. Imunitní systém se tak může 

pozvolna restaurovat a vykonávat svoje funkce. Pokud antiretrovirová léčba 

účinkuje správně, je kompletní útlum virového množení dlouhodobý. V důsledku 

toho může imunitní systém začít reparovat vzniklou poruchu. Vzhledem k tomu, 

že většina závažných onemocnění provázejících pokročilou HIV infekci je vázána 

na hluboký imunodeficit, je tato obnova imunitního systému efektivním léčebným 

opatřením. V případě, že je antiretrovirová terapie zahájena v časné fázi, může být 

u některých osob funkčnost imunitního systému srovnatelná se zcela zdravým 

jedincem. V současnosti standardně používaná vysoce účinná antiretrovirová 

terapie neboli Highly Active AntiRetroviral Therapy (HAART), někdy 

označovaná také jako Combination AntiRetroviral Therapy (cART), v sobě odráží 

terapeutický a farmakologický přístup, který se vyvíjel více než čtvrt století od 

objevení prvního antiretrovirového preparátu. Principem je kombinace tří nebo 

více léků ze dvou lékových skupin. Dodržování této strategie umožňuje 

dlouhodobý terapeutický efekt. I kombinovaná léčebná schémata vyžadují dobrou 

spolupráci ze strany pacienta. V důsledku toho je v poslední době stále více 

kladen důraz na jednoduchost léčebného schématu, snižování počtu léčebných 

dávek i tablet. Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila strategii single-

tablet regimen (STR), to znamená aplikaci jedné tablety užívané 1krát denně 

(Jilich a Kulířová, 2014). 

 

4. Epidemiologická situace v České republice 

V České republice je epidemiologická situace monitorována Národní 

referenční laboratoří pro AIDS, která sídlí ve Státním zdravotním ústavu.  

Epidemiologická situace v oblasti HIV se sleduje v České republice od 1. 10. 

1985. V tomto roce byly zachyceny první tři případy HIV infekce v ČR. Od roku 

2002 je v České republice patrný každoroční výrazný nárůst infekce HIV.  V roce 

2002 bylo u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů) nově 

zjištěno 50 případů infekce HIV, v roce 2013 to bylo již 235 případů. V roce 2014 

bylo dosaženo srovnatelného počtu 232 případů, což je druhý nejvyšší roční 

výskyt v ČR (obr. č. 1). 
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Obr. č. 1:  Nové případy infekce HIV v České republice v jednotlivých 

letech 

 

Zdroj: SZÚ 

V relativním vyjádření představuje tento počet výskyt 2,21 případů na 

100 000 obyvatel. Za nárůstem počtu případů stojí především přenos mezi muži 

mající sex s muži (MSM), který v roce 2014 představoval 72,4 % nových případů 

HIV infekce. Podíl heterosexuálně přenesených infekcí HIV činil 19,0 % a 3,9 % 

nových případů bylo zaznamenáno u injekčních uživatelů drog. Z celkového 

počtu nových případů tvoří ženy 9,9 %. 

Mezi nově infikovanými bylo 209 mužů a 23 žen. Absolutní počty mužů 

od roku 2004 výrazně rostly, zatímco počty nakažených žen se výrazně neměnily. 

Proto relevantní zastoupení žen mezi novými případy výrazně pokleslo až na 

úroveň 10 %. Průměrný věk nově nakažených mužů i žen byl 35 let, s věkovým 

rozpětím od 18 do 71 let u mužů a od 20 do 64 let u žen (navíc jedno dítě 

infikované při narození). Při zjištění HIV infekce bylo 169 (72,8 %) infikovaných 

v symptomatickém stadiu, 34 (14,7%) ve stadiu akutní infekce a pozdní záchyty 

představuje 10 (4,3%) nemocných ve stadiu symptomatickém non-AIDS a 

zejména 19 (8,2%) s onemocněním AIDS.  
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Více než polovina nových případů uvádí obvyklé bydliště v Praze (53 %), 

dalších 8,2 % je ve Středočeském kraji. Při relevantním vyjádření zohledňujícím 

počet obyvatel dominuje Praha (9,8 případů na 100 000 obyvatel), následuje kraj 

Ústecký (1,8), Moravskoslezský (1,7), Vysočina (1,6), Středočeský (1,5) a 

Plzeňský (1,4). Dominující výskyt v Praze odpovídá dlouhodobému vývoji.  

Přenos sexuální cestou je stále hlavní cestou infekce v ČR (91,4 % případů 

v roce 2014), přitom 168 (72,4 %) nových případů bylo zjištěno u mužů majících 

styk s muži (z nich 6 bylo rovněž injekčními uživateli drog, ale sexuální přenos se 

u nich jeví jako pravděpodobnější).  

 

Obr. č. 2: Rozdělení HIV pozitivních případů v ČR podle způsobu přenosu 

 

Zdroj: SZÚ 

Vysoký podíl homo/bisexuálního přenosu je dlouhodobě dominantním 

rysem výskytu HIV infekce v ČR. K heterosexuálnímu přenosu infekce došlo u 27 

mužů a 17 žen. Podíl přenosu prostřednictvím injekčního užívání drog je v ČR na 

rozdíl od přenosu sexuálního dlouhodobě nízký. V roce 2014 byl tento způsob 

přenosu zjištěn u 4 mužů a 5 žen. V jednom případě došlo k přenosu z matky na 
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dítě. U 10 infikovaných zůstal způsob přenosu zatím neobjasněn, hlavně proto, že 

se nedostavili do AIDS centra (obr. č. 2). 

Při povinném screeningu dárců krve nebo plazmy bylo v roce 2014 

zjištěno 5 případů HIV infekce. Screening gravidních žen nově zachytil 4 HIV 

pozitivní ženy. HIV pozitivním matkám se v roce 2014 narodilo 11 dětí, z toho 

v 5 případech matky při otěhotnění věděly o své HIV pozitivitě, u 5 byla HIV 

pozitivita zjištěna až při screeningu v průběhu těhotenství a u 1 dokonce až těsně 

po porodu. Mezi matkami byly 4 rezidentky. Jedno z narozených dětí je HIV 

pozitivní. K přenosu došlo proto, že matka nedodržela doporučení lékaře. 

V průběhu těhotenství přerušila léčbu HIV a porodila doma, nikoliv císařským 

řezem ve specializovaném zdravotnickém zařízení. Dítě se nakazilo, přestože u 

něho byla po narození zahájena profylaktická léčba.  

Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 bylo zjištěno 23 nových případů 

onemocnění AIDS (13 onemocnění u občanů ČR, 10 u rezidentů), z toho 19 u 

pacientů s HIV pozitivitou prokázanou nově až v roce 2014 (obr. č. 3). 

Obr. č. 3: Nové případy onemocnění AIDS v České republice 

v jednotlivých letech 

 

Zdroj: SZÚ 
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V roce 2014 bylo zaznamenáno 13 úmrtí ve stadiu AIDS a 2 úmrtí 

nemocných osob s virem HIV z jiné příčiny. Výrazně roste počet osob žijících 

s HIV/AIDS, a proto rostou i počty těch, kteří potřebují antiretrovirovou léčbu ve 

specializovaných AIDS centrech (obr. č. 4). 

Obr. č. 4: Osoby žijící s HIV/AIDS v České republice 

 

Zdroj: SZÚ 

Od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 bylo zachyceno 121 HIV pozitivních osob 

a kumulativně 2 475 HIV pozitivních osob. Jedná se o občany České republiky a 

cizince s trvalým pobytem (rezidenty) (obr. č. 5). 
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Obr. č. 5: HIV infekce v České republice podle kraje bydliště v době první 

diagnózy HIV 

 

Zdroj: SZÚ 

Obrázek číslo 6 dokládá kumulativní údaje za období 1. 1. 1986 – 30. 6. 

2015. Za toto období bylo zachyceno 2 475 HIV pozitivních osob. Z tohoto počtu 

bylo 442 osob klasifikováno do stadia AIDS a 231 jich v důsledku onemocnění 

AIDS zemřelo (obr. č. 7). Dalších 97 HIV pozitivních osob zemřelo z jiné příčiny. 

Celkový počet zemřelých osob, tedy HIV pozitivních a osob ve stadiu AIDS bylo 

328 k datu 30. 6. 2015. 
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   Obr. č. 6: HIV/AIDS v České republice 

 

Zdroj: SZÚ 

 

Obr. č. 7: AIDS v České republice 

 

Zdroj: SZÚ 

 

 



 28 

5. Epidemiologická situace ve světě 

Přesné počty lidí žijících s HIV, lidí nově infikovaných nebo zemřelých na 

AIDS nejsou známé. Dosažení 100% přesnosti počtu lidí žijících s HIV globálně 

by například vyžadovalo pravidelné testování každého člověka na HIV ve světě, 

což je logicky nemožné! Odhady UNAIDS jsou založené na relevantních 

dostupných datech, včetně survey těhotných žen navštěvujících prenatální kliniky, 

populačních studiích (prováděných na úrovni domácností), sentinelových studiích 

v populacích se zvýšenýmn rizikem HIV infekce, systému hlášení případů, jakož i 

dalších surveillance informací. 

Globální přehled epidemie HIV a AIDS v roce 2013 dle údajů UNAIDS 

a WHO dokládá obrázek číslo 8.  

 

      Obr. č. 8: Globální přehled epidemie HIV a AIDS v r. 2013 

 

 

 

       Zdroj: UNAIDS, WHO 

 

Odhady dospělých a dětí žijících s virem HIV v roce 2013 uvádí obrázek 

číslo 9. Je patrné, že nejhorší situace je v oblasti subsaharské Afriky, kde počet 

osob žijících s HIV dosahuje takřka 25 milionů osob, prevalence dospělých 4,7 %. 
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V posledních letech si můžeme všimnout vyššího počtu také v zemích bývalého 

Sovětského svazu, tedy v zemích východní Evropy a ve Střední Asii, kde počet 

osob žijících s HIV je přibližně 1,1 milionu osob, prevalence dospělých 0,6 %.  

 

Obr. č. 9 Odhady dospělých a dětí žijících s HIV v r. 2013 

 

 

Zdroj: UNAIDS, WHO 

 

V roce 2013 se ve světě denně infikovalo virem HIV více než 6 000 osob, 

kolem 68 % osob v subsaharské Africe.  

Přibližně 700 dětí mladších 15 let se denně infikovalo v roce 2013. Kolem 

5 200 nových HIV infekcí bylo u osob nad 15 let věku, ze kterých bylo téměř 47 

% žen a 33 % mladých osob ve věku 15–24 let.  

Z odhadů je patrné, že každých 15 vteřin se na světě infikuje jedna osoba 

virem HIV! (Čelko, 2015; UNAIDS, 2014). 

 

6. Možnosti prevence 

Pojem prevence pochází z medicíny. Prastaré medicínské pravidlo říká, že 

je lépe nemoci předcházet než ji léčit. Platilo v době Hippokratově a platí i dnes. 
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Prevence je stále nejlepší strategií v boji proti AIDS, neboť na rozdíl od terapie 

nemá žádné vedlejší účinky! 

Prevence a podpora zdraví je činnost, která vede k upevnění zdraví, 

zabránění vzniku nemoci a především k prodloužení aktivní délky života. 

Prevence se provádí na úrovni jednotlivce nebo celé společnosti. Preventivní 

činnost je dvojího charakteru – nespecifická a specifická.  

Nespecifická preventivní činnost je zaměřená na podporu zdravého 

způsobu života a vytváření příznivého životního prostředí, které můžeme chápat 

jako součást podpory zdraví.  

Specifická preventivní činnost je cíleně zaměřená na prevenci vzniku 

určité choroby, případně jejích následků (např. očkování, konkrétní specifické 

změny v životosprávě rizikového jedince apod.). Toto považujeme za činnost čistě 

preventivní. 

Prevenci od podpory zdraví umožňuje rozlišit jejich zaměření. Podpora zdraví je 

vnímána jako aktivita pro zdraví a zahrnuje jak prevenci, tak i zdravotní výchovu 

a tvorbu celkově příznivého prostředí. Odlišnost je spíše patrná v teorii než 

v praxi (Čeledová a Čevela, 2010). 

 

7.  Projekt „Hrou proti AIDS“ 

„Hrou proti AIDS“ je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS a 

dalších pohlavně přenosných infekcí, jehož cílem je dát mládeži možnost si 

netradičním způsobem, tj. hrou, osvojit základní znalosti o možnostech přenosu 

viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcích, ochraně před nežádoucím 

těhotenstvím a také možnost přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných 

rizikových situacích.  

Interaktivní projekt vznikl díky finanční podpoře „Projektů podpory zdraví 

MZ ČR“ v letech 1999–2000.  V dalších letech 2000–2015 byl projekt rozšiřován 

a realizován za určitého finančního přispění z grantového fondu „Projektů 

podpory zdraví MZ ČR“.  

Projekt vychází z potřeb a možností České republiky. Jeho předností je mobilita, 

jednotnost výtvarného zpracování a jeho jednoduché využití v terénu. Na pěti 
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stanovištích, v pěti skupinách, docházejí účastníci, studenti, po 90 minutách k cíli. 

Cílem je absolvovat všech pět stanovišť se svou skupinou (cca 8–12 osob) 

(Stupka et al., 2013; Stupka, 2004). 

Stanoviště „hry“ jsou následující:  

1. Cesty přenosu viru HIV, 

2. Láska, sexualita a ochrana před HIV, 

3. Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných infekcí a HIV, 

4. Sexualita řečí těla, 

5. Život s HIV/AIDS. 

Jednotlivá stanoviště moderuje odborný pracovník anebo mohou být moderována 

vyškoleným lektorem – „peerem“ (peer program).  Pod pojmem peer máme na 

mysli jedince, jehož postavení je rovnocenné s ostatními, tedy v tomto případě 

jsou si podobni věkem, vzděláním a společenským postavením – žáci nebo starší 

studenti.  Peer výchova představuje metodu, kde se menšina vrstevníků ze 

skupiny či určité populace pokouší informovat a ovlivnit většinu. Záměrem je, 

aby starší žáci pomáhali s učením mladším žákům nižších ročníků, což je 

považováno za psychologicky prospěšné pro obě strany (Svenson a kol., 2003). 

Peer programy jsou vrstevnické programy, které často úspěšně využívají 

při prevenci i nápravě sociálně patologických jevů i zdravotních problémů vlivu 

předem odborně informovaných vrstevníků (SCS. ABZ. CZ, 2015). 

Studie provedená v roce 1995 Toblerovou zjistila, že účinnější jsou 

programy interaktivní v porovnání s klasickými vzdělávacími programy a 

programy pro menší počet žáků v porovnání s programy pro velký počet žáků. 

Nejúčinnější pro všeobecnou prevenci byly tzv. peer programy (Nešpor et al., 

1999). 

Budoucí peer poradci v programu Hrou proti AIDS jsou vyškoleni a 

vzděláni v otázkách týkajících se problematiky HIV/AIDS, sexuálně přenosných 

infekcí, sexuality, bezpečnějšího sexu, HIV testování, antikoncepce, léčby HIV 

pozitivních osob, sociálních a právních důsledků života HIV pozitivních.  
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Vyškolení nových peerů (moderátorů) v programu Hrou proti AIDS je 

zpravidla dvoudenní a může probíhat na místě následné realizace programu, ale i 

mimo ni. Každý moderátor projde školením a vyzkouší si všech pět stanovišť. Po 

vyškolení se specializuje většinou na moderování jednoho stanoviště. Školící tým 

je obvykle tvořen dvěma osobami.   

 

7.1. Peer program 

Jeden den je novým moderátorům (peerům) představen celý program Hrou 

proti AIDS. Vždy je předáváno více informací, než moderátoři sdělují žákům 

v daném programu. Poté si moderátoři zvolí stanoviště, na kterém budou pracovat 

a následně si mezi sebou vyzkoušejí předávání informací, které jsou příslušné 

danému stanovišti.  

Druhý den se informace již předávají pod dohledem školitelů skupině mladších 

žáků/studentů. Následující dny, ve kterých probíhá program Hrou proti AIDS, 

zodpovídá za kvalitu a průběh akce pověřená osoba – pracovník SZÚ či 

proškolená dospělá osoba, učitel nebo pracovník krajské hygienické stanice. 

Moderátoři jsou instruováni, jak správně a citlivě pracovat s žáky/studenty. 

K vyškolení patří i seznámení se se slangovými výrazy, které mohou žáci použít. 

Výraz moderátor upraví a sdělí ho ve spisovné podobě. V žádném případě 

žáci/studenti nejsou nuceni do úkolů, které by jim byly nepříjemné. V případě, že 

úkol či otázku nechtějí zodpovědět, daného úkolu či otázky se ujme moderátor a 

pomůže, provede či zodpoví požadovaný úkol. Mnohdy mohou být vyškolení 

peeři prvním „otevřeným“ zdrojem informací o sexu. Tento fakt je jim zdůrazněn 

a jsou vedeni k odpovědnému chování. Proškolit je možné skupinu od minimálně 

12 studentů.  „Peeři“ svoji činnost vykonávají zcela zdarma. Někdy tato činnost 

může být vykonávána i v rámci praxe. Například v rámci spolupráce Státního 

zdravotního ústavu a Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Již několik 

let je realizován program Hrou proti AIDS jako peer program v rámci 14denní 

praxe studentů. Mezi některé další spolupracující organizace patří gymnázium 

Beroun, gymnázium Brandýs nad Labem a také střední zdravotnické školy 

v Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Svitavách, Příbrami, Praze a v dalších městech.  
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7.1.1. Výhody peer programu 

Personální – počet pracovníků, realizujících interaktivní program Hrou 

proti AIDS, je minimálně pět. Při realizaci peer programu jsou potřeba dvě osoby 

na zaškolení a následně jedna osoba, která celý program dozoruje a řídí. Mnohdy 

se dozorující a řídící osobou může stát pořadatel, tedy organizátor akce ze školy, 

 fakulty či nevládní organizace, který ručí za správný průběh akce. Podmínkou je, 

že se též sám podrobí školení, aby mohl v případě potřeby peerům pomoci či 

poradit. 

Finanční – náklady na realizaci peer programu se snižují úměrně 

k personálnímu a časovému zatížení. 

Mladí lidé vyškolení jako peer poradci se stávají „experty“ v tématech, 

která jejich vrstevníky zajímají a sami tak posléze přispívají ke změně chování v 

kolektivu svých vrstevníků (Svenson a kol., 2003). 

Další výhodou je opakované využití vyškolených peerů i v jiných 

preventivních akcích v oblasti HIV/AIDS. 

 

7.1.2. Nevýhody peer programu  

Nevýhody peer programu jsou uváděny spíše školami, kde mají špatnou 

zkušenost či velmi neukázněné žáky/studenty. V takových případech se peer 

program velice špatně realizuje a má nižší preventivní dopad. Další zdroj 

negativního hodnocení je obvykle založen na neochotě poskytovat mladým lidem 

dostatek informací o „choulostivých“ tématech (Svenson a kol., 2003). 

 

7.2. Náplň na jednotlivých stanovištích v programu 

Následuje popis postupů na jednotlivých stanovištích, s důrazem na edukaci 

peerů.  

 

Cesty přenosu viru HIV 

Stanoviště se skládá z 20 obrázků. Na hrací tabuli je používáno 15 

obrázků, na kterých jsou znázorněny různé rizikové či nerizikové situace 

z hlediska možnosti infikování se virem HIV. Účastníci mají za úkol označit míru 

rizika přenosu viru HIV u každého obrázku/situace a toto riziko označit barvou: 
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červená: vysoké riziko; žlutá: určité riziko; zelená: bez rizika; bílá: nevím. 

Následně, po označení všech situací, je u každé diskutována správnost označení a 

dále se probírají a navrhují možnosti ochrany před infekcí virem HIV u dané 

situace. Výklad tohoto stanoviště pro moderátory trvá přes jednu hodinu, vlastní 

realizace trvá cca 15 minut. Cílem je informovat o rizikových a nerizikových 

situacích z hlediska infikování se virem HIV a možnosti ochrany.  

 

Zábrana nechtěnému těhotenství, pohlavně přenosných infekcí a HIV 

Na stanovišti jsou představeny různé druhy antikoncepčních metod a jejich 

používání – hormonální antikoncepce, chemická antikoncepce, postkoitální 

antikoncepce, nitroděložní tělíska, bariérová antikoncepce ve formě kondomu a 

femidomu, metoda využití plodných a neplodných dnů – měření bazální teploty, 

těhotenské a ovulační testy. Vždy se začíná tzv. metodou A, B, C o AIDS. Tato 

metoda znamená: A – abstinence (sexuální abstinence), B – být si vzájemně 

věrný, C – používání kondomu/femidomu. Dále se probírá průběh menstruačního 

cyklu, co se v těle děje, pojmy ovulace, menstruace, ženské hormony a funkce 

hormonů. U každé antikoncepční metody se diskutuje o výhodách, nevýhodách, 

správném užívání, rizicích a především o ochraně před infekcí virem HIV, 

ochraně před pohlavně přenosnými infekcemi (PPN) a ochraně před nechtěným 

těhotenstvím. Hra obsahuje magnetické nápisy: chrání před těhotenstvím; chrání 

před HIV; chrání před PPN. Nápisy se přikládají ke každé probírané antikoncepci. 

V případě záporné odpovědi se použije magnetka se záporkou NE. 

Závěrem se určí nejlepší druh antikoncepce  – tedy kondom – jako jediná možnost 

ochrany současně před nechtěným těhotenstvím, pohlavně přenosnými infekcemi 

a HIV infekcí. Výklad tohoto stanoviště pro moderátory trvá přes 1,5 hodiny, 

vlastní realizace trvá cca 15 minut. Cílem je informovat o tom, že antikoncepce 

(kromě bariérové) chrání pouze před nechtěným těhotenstvím, ale nechrání před 

infekcí virem HIV a pohlavně přenosnými infekcemi. 

 

Láska, sexualita a ochrana před HIV (tzv. kostka štěstí) 

Kostka štěstí přiděluje účastníkům otázky a úkoly, ve kterých jde o jejich 

osobní postoje k ochraně před infekcí virem HIV a přístup k HIV v partnerském 
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vztahu. Mezi úkoly patří seznámení se se správným používáním a vlastnostmi 

kondomu, a to hravým způsobem. Výklad tohoto stanoviště pro moderátory trvá 

50 minut, vlastní realizace trvá cca 15 minut. Cílem je zodpovězení co největšího 

množství otázek, splnění úkolů a především ukázka správného nasazení kondomu 

(bariérové antikoncepce) na plastový model penisu.  

 

Sexualita řečí těla (pantomima) 

Stanoviště řadíme mezi zážitkové. Jde o vyjádření pocitů v situacích, 

vztahujících se k lásce, partnerství a sexualitě, pomocí řeči těla. Tato velice 

zábavná část programu se podobá hře Activity, u které je úkolem vyjádřit situaci 

pantomimicky. Účastníci musí představit a uhodnout celkem 16 jednoduchých 

situací. Za každou představenou a uhodnutou situaci dostanou dílek skládačky tzv. 

puzzle, ze kterých nakonec složí obrázek zamilovaného páru. Výklad tohoto 

stanoviště pro moderátory trvá 30 minut, vlastní realizace trvá cca 15 minut. 

Cílem je dokázat vyjádřit své pocity, které k sexualitě patří, pantomimicky, řečí 

těla. 

 

Život s HIV/AIDS 

Práce na stanovišti má dvě části. V první části si účastníci s pomocí 

moderátora vytvoří fiktivní příběh člověka, kterého si sami pojmenují, určí jeho 

sexualitu, pracovní zařazení, postavení ve společnosti, v rodině atd. V druhé části 

si na fiktivním příběhu ukážou konkrétní dopady na život lidí infikovaných virem 

HIV. Diskutuje se o různých možnostech, například o vykonávání různých 

profesí, sexuálním životě HIV pozitivních osob, vlivu HIV infekce či HIV 

pozitivity na rodinu, přátele a na vztahy s nimi, o sportu a HIV, o HIV infekci a 

těhotenství a o léčbě. Důraz je kladen především na možnosti testování na HIV 

infekci a hlavně vhodný čas testování vzhledem k riziku. Dále se diskutuje o 

epidemiologické situaci v oblasti HIV v České republice a ve světě, o rizikových 

skupinách. Výklad tohoto stanoviště pro moderátory trvá přes jednu hodinu, 

vlastní realizace trvá cca 15 minut. Cílem je představit a informovat o 

psychosociálních, právních a medicínských důsledcích při infikování se virem 

HIV, o životě s virem HIV. Dále je úkolem zamyslet se nad situací, jaký dopad to 
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bude mít na rodinu, partnerský vztah a další život poté, co se člověk stane HIV 

pozitivním (Kubátová a Jedlička, 2009; Stupka, 2004). 

Cílem autorů (garantů programu) bylo, aby byl projekt zdarma, dostupný 

skutečně pro kteroukoli skupinu mladých lidí, a tím byla dostupná tato forma 

předávání informací mládeži pro všechny, kteří o ni projeví zájem.  

Pomůcky k programu Hrou proti AIDS je možné po zaškolení zapůjčit 

organizacím, které mohou, dle domluvených podmínek, program dále realizovat. 

Pro budoucí organizátory projektu je k dispozici kompletní sada pomůcek, 

přepravitelná osobním automobilem, a manuál projektu (Kubátová a Jedlička, 

2009). 

Každý vyškolený moderátor/peer obdrží certifikát o zaškolení.  

Mottem projektu jsou slova bývalého ředitele Global Programme on 

AIDS, dr. Michaela Mersona:  

„Jediný způsob, jak ochránit naše děti před AIDS, je dokázat, aby uměly 

ochránit samy sebe.“  
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Praktická část 

 

8. Cíl práce 

Cílem praktické části bakalářské práce bylo srovnání znalostí o 

onemocnění HIV/AIDS žáků základních škol edukovaných projektem Hrou proti 

AIDS (HPA) a žáků needukovaných projektem HPA.   

 

8.1. Dílčí cíl 

  Proškolení studentů – moderátorů HPA v problematice HIV/AIDS a 

tématech souvisejících s HPA. 

 

9.  Hypotéza 

Žáci, kteří byli edukováni programen HPA, budou mít hlubší znalosti o 

dané problematice než žáci, kteří námi edukováni nebyli.  

 

10. Metodika výzkumu 

Při zpracování bakalářské práce bylo využito metody sběru dat formou 

dotazníkového šetření (příloha č. 1). Dotazník byl tvořen uzavřenými otázkami. 

Srozumitelnost otázek byla vyzkoušena na vzorku respondentů. Dotazník nebyl 

standardizovaný, byl připraven pouze pro potřeby této bakalářské práce.  

Dotazník byl tvořen celkem 12 otázkami, které byly zaměřeny na znalost, 

kterou očekáváme u žáků zvoleného souboru. Otázky se týkaly způsobu přenosu 

viru HIV, možnosti ochrany před infikováním se virem HIV a obecných znalostí o 

HIV/AIDS. Údaje byly získány osobní distribucí dotazníků ve školách. U 

edukovaných žáků bylo dotazníkové šetření provedeno 14 dní po realizaci 

programu HPA. U needukovaných žáků bylo dotazníkové šetření provedeno 

v měsících říjen–listopad 2014. Vlastnímu šetření předcházela edukace sledované 

skupiny, formou interaktivní hry. Vlastní hru moderovali proškolení studenti 

z Vyšší odborné školy a střední zdravotnické školy Příbram. Edukace probíhala 

formou peer programu. Studenti absolvovali 6hodinové školení k realizaci hry. 
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Soubor informací a podrobnosti o proškolení peerů jsou popsány v kapitole peer 

program. Při edukaci žáků (při hře) byl autor práce vždy přítomen a kontroloval 

jak práci peerů, tak práci žáků, kteří se programu účastnili.  

 

Získaná data byla vložena do statistického programu Epi Info a předána 

statistikovi panu Viktoru Hynčicovi, prom. mat., ke zpracování. Za statistické 

zpracování a cenné rady velmi děkuji. Pro počítačové zpracování byl použit 

program EpiData verze 3.1 pro digitalizaci dat a pro statistické hodnocení 

program EpiData Analysis verze 2.2.1. Statistické srovnání bylo provedeno Chí 

kvadrát testem pro kontingenční tabulky. Statisticky významný rozdíl byl zjištěn u 

sledovaných dat v případě, že hodnota p byla menší než 0,05 a hladina 

významnosti 0,05. Výsledky výzkumného šetření byly zpracovány formou grafů 

v počítačovém programu Microsoft Office Excel 2007. 

 

10.1. Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvořili žáci základních škol ze Středočeského kraje a 

z kraje Hlavní město Praha. Celkem bylo osloveno 10 škol. Jednalo se o školy, se 

kterými dlouhodobě Státní zdravotní ústav spolupracuje, a o několik škol 

z programu Škola podporující zdraví. Těmto školám byl nabídnut program Hrou 

proti AIDS. Část škol program Hrou proti AIDS přijala (vytvořily soubor 

edukovaných žáků). Další školy program HPA nepřijaly, ale souhlasily 

s dotazníkovým šetřením. Tyto školy řeší prevenci/výuku o problematice 

HIV/AIDS jinou formou, například běžnou frontální výukou, besedou s HIV 

pozitivní osobou, návštěvou Domu světla, popřípadě děti zpracují referát na téma 

HIV/AIDS a prezentují ho pod dohledem učitele vrstevníkům. Žáci těchto škol 

tvořili soubor needukovaných žáků. 

  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 430 respondentů. Soubor respondentů tvořilo 

190 dívek a 214 chlapců ve věku 13–16 let. Pro neúplnost bylo vyřazeno 26 

dotazníků. Výsledný soubor tvořilo 192 dotazníků od edukovaných 

žáků/respondentů a 212 od needukovaných žáků/respondentů.  
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11. Výsledky a vyhodnocení 

Dotazníkové šetření přineslo informace o znalostech sledovaných skupin  

edukovaných a needukovaných žáků. Znalosti jsme ověřovali 12 otázkami, např. 

co je to HIV, způsobuje HIV selhání imunity, jak se může virus HIV přenést, jak 

se mohu před virem HIV chránit, kdy lze bezpečně zjistit laboratorním testem, že 

se člověk nakazil virem HIV, je možné v současnosti HIV infekci zcela vyléčit?  

Získaná data z dotazníků byla zpracována formou grafů. Grafické 

znázornění bylo hodnoceno u všech sledovaných otázek na podkladě statistické 

významnosti.   

Odpovědi chlapců a dívek byly primárně hodnoceny souhrnně. Jedině 

v případě, že se odpovědi chlapců a dívek významně lišily, byl vytvořen 

samostatný graf. 

 

Graf č. 1: Popis sledovaného souboru 
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Sledovaný soubor byl tvořen 404 respondenty. 190 respondentů tvořily 

dívky z tohoto počtu bylo 96 edukovaných a 94 needukovaných. Chlapců bylo 

celkem 214, z toho 96 edukovaných a 118 needukovaných.  
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Graf č. 2: Věkové složení respondentů 
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Nejvíce žáků bylo ve věku 14 a 15 let, a to jak ve skupině edukovaných, 

tak ve skupině needukovaných.  

 

Graf č. 3: Co je to HIV? 
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V otázce „Co je to HIV?“ žáci vybírali z nabídky odpovědí: bakterie, 

parazit, virus, nemoc, nevím. Celkem 92 % edukovaných žáků odpovědělo 
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správně, že se jedná o virus. Z needukované skupiny žáků správně odpovědělo o 

20 % méně respondentů.  

 

 

Graf č. 4: Způsobuje HIV selhání imunity? 
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Edukovaní (68 %)  i needukovaní (70 %)  žáci odpověděli na otázku 

správně, že HIV způsobuje selhání imunity. Ovšem 29 % edukovaných žáků 

odpovědělo špatně. Needukovaní žáci více volili variantu „nevím“.  
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Graf č. 5: Je AIDS onemocnění, které způsobuje vir HIV? 
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Na otázku, zda je AIDS onemocnění, které způsobuje virus HIV, 

odpovědělo 90 % edukovaných žáků správně, zatímco needukovaných žáků jen 

75 %. Needukovaní žáci ve srovnání s edukovanými žáky významně častěji (16 

%) volili odpověď „nevím“. 

 

Graf č. 6: Může vzniknout onemocnění AIDS bez nákazy virem HIV? 
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 43 

Pouze 50 % needukovaných žáků vědělo, že onemocnění AIDS může 

vzniknout jedině u lidí, kteří byli infikováni virem HIV. Ve skupině edukovaných 

mělo tuto znalost 82 %.  

 

Graf č. 7: Needukovaní žáci – Může vzniknout onemocnění AIDS bez nákazy 

virem HIV?  

 

Může vzniknout onemocnění aids bez nákazy 

v irem  H IV ?   - N eed u ko van í ž ác i

43%

57%

needukovaní chlapci needukované dívky

 

 

V needukované skupině bylo pouze 50 % správných odpovědí. Zajímavé 

je srovnání dívek a chlapců, kdy dívky odpovídaly o 14 % lépe než chlapci.  
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Graf č. 8: Jak se může vir HIV přenést? 
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U dílčí otázky, zda se HIV přenáší nechráněným pohlavním stykem, 

odpověděla edukovaná skupina ve 100 % správně a needukovaná skupina 

odpověděla správně v 98 %. Hodnota p = 0,102 u této otázky nebyla statisticky 

významná. U otázky, zda se HIV nepřenáší společným soužitím v bytě s HIV+ 

osobou odpovědělo správně 87 % edukovaných a 76 % needukovaných žáků.  

Zda se HIV nepřenáší koupáním v bazénu zodpovědělo správně 89 % 

edukovaných a 71 % needukovaných žáků. Přenos z HIV pozitivní matky na 

plod/dítě označilo správně 89 % edukovaných žáků a 73 % needukovaných žáků. 

Rozdíl správných odpovědí u otázky, zda se HIV nepřenáší při použití veřejné 

toalety, byl mezi edukovanými a needukovanými 6 %.  U otázky, zda se virus 

HIV přenáší při obvazování krvácející rány bez použití ochranných rukavic, byl 

rozdíl správných odpovědí 20 % – edukovaní žáci odpověděli správně v 84 % vs. 

64 %. Na otázku, zda se HIV přenáší používáním společných jehel a stříkaček při 

užívání drog, odpovědělo správně 100 % edukovaných a 94 % needukovaných 

žáků. 
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Graf č. 9: Jak se mohu před virem HIV chránit? 
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Na otázku, že očkování nechrání před virem HIV, odpovědělo správně 70 

% edukovaných a 60 % needukovaných žáků. To, že hormonální antikoncepce 

není ochranou před HIV, ví správně 84 % edukovaných a o 4 % méně 

needukovaných dotazovaných (hodnota p = 0,277). Ve sledovaném souboru se 

37 % needukovaných žáků domnívá, že sexuální abstinence není spolehlivá 

ochrana před infikováním se virem HIV. Celkem 97 % edukovaných žáků si je 

vědomo, že kondom chrání před HIV, správně odpovědělo i 86 % needukovaných 

žáků. Přerušovaná soulož není ochranou před HIV, toto označilo správně 95 %  

edukovaných a 93 % needukovaných (hodnota p 0,324). Partnerskou věrnost, jako 

možnou ochranu před HIV, označilo správně 83 % edukovaných a o 15 % méně 

needukovaných, tedy 83 % vs. 68 %.  
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Graf č. 10: Kolik HIV pozitivních osob je v současné době v České republice 

registrováno? 
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Odpovědi žáků se nejčastěji pohybovaly v hodnotách do 3 000 osob a také 

více než 10 000 osob. V době výzkumu bylo v České republice registrováno 2 300 

HIV pozitivních osob. 

 

Graf č. 11: Jaká je v ČR nejčastější cesta přenosu viru HIV? 
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Nejčastější cesta přenosu viru HIV v ČR je homosexuální a bisexuální přenos. 

Jedná se především o nechráněný anální styk. Tuto odpověď volilo správně 78 % 

edukovaných žáků.  

 

Graf č. 12: Kdy lze bezpečně zjisti laboratorním testem, že se člověk nakazil 

virem HIV? 
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Vhodná doba pro provedení testu na HIV je 3 měsíce po riziku, při kterém 

mohlo dojít k infikování se virem HIV. Správnou odpověď zvolilo 58 % 

edukovaných žáků a pouze 28 % needukovaných žáků.  
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Graf č. 13: Může být zdrojem nákazy HIV člověk, který nemá žádné 

viditelné příznaky onemocnění?  
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Edukovaní žáci si více uvědomují, že i člověk, který vypadá a cítí se zcela 

zdráv, může být HIV pozitivní. Rozdíl mezi odpovědí u edukovaných a 

needukovaných žáků tvořil 17 %.  

 

Graf č. 14: Co znamená termín (u HIV infekce) imunologické okénko? 
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Termín imunologické okénko u infekce HIV značí dobu, kdy se člověk 

infikuje virem HIV, do objevení se protilátek proti HIV. Tento fakt je důležitý 

zejména u testování na HIV infekci. Na tuto velice těžkou otázku odpovědělo 
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správně 23 % edukovaných žáků a 9 % needukovaných žáků. Odpověď „nevím“ 

zvolilo 61 % needukovaných žáků a 36 % edukovaných žáků.  

 

Graf č. 15: Je možné v současnosti HIV zcela vyléčit? 
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Nákaza virem HIV patří stále mezi nevyléčitelné infekce. Tento fakt je 

důležitý i v prevenci. Celkem 81 % edukovaných žáků si tento fakt uvědomuje, 

u needukovaných žáků si toto uvědomuje 66 % respondentů.  
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12. Diskuze 

Cílem bakalářské práce bylo srovnání znalostí o onemocnění HIV/AIDS u 

žáků základních škol edukovaných projektem Hrou proti AIDS (HPA) a žáků 

needukovaných projektem HPA. Na začátku byla stanovena hypotéza, že žáci, 

kteří byli edukováni programem HPA, budou mít vyšší znalosti než žáci, kteří 

námi edukovaní nebyli. Stanovená hypotéza byla potvrzena a naše zjištění budou 

podrobně diskutována v této kapitole.  

Pracovali jsme se skupinou žáků, z nichž všichni získali základní 

informace o HIV/AIDS při běžné výuce ve škole. Tuto skupinu jsme rozdělili. 

Část skupiny jsme dále edukovali interaktivním programem Hrou proti AIDS. 

Edukovaná skupina po intervenci vykazovala vyšší znalosti problematiky 

HIV/AIDS oproti skupině námi needukované. Námi provedená edukace trvala dvě 

vyučovací hodiny a po tomto interaktivním programu vykazovali žáci o několik 

procent vyšší znalosti. Můžeme uvažovat, že za úspěchem stojí interaktivita 

programu, předání informací formou peer programu, možnost diskuze s peery, 

využití vlastních postojů a spontaneity.  

Studie provedená v roce 1995 Toblerovou shrnula preventivní programy u 

žáků 5. – 12. tříd. Autorka zjistila, že nejúčinnější jsou programy interaktivní 

v porovnání se vzdělávacími programy a programy pro menší počet žáků 

v porovnání s programy pro větší počet žáků. Nejúčinnější při všeobecné prevenci 

byly tzv. peer programy, programy za aktivní účasti připravených vrstevníků 

(Nešpor et al., 1999). Peer programy patří k efektivním způsobům předávání 

informací mladým lidem. I v našem případě se tato skutečnost potvrzuje. Můžeme 

využít i vlastního subjektivního hodnocení, kdy žáci pozitivně reagují na 

vrstevníky, lektory mladého věku, a nemají obavy či zábrany pokládat otázky, o 

kterých by s jinou osobou, například s učitelem nebo rodičem, nediskutovali. 

Úspěšnost informací poskytovaných formou peer programu byla již ověřena a 

potvrzena v disertační práci MUDr. Lidmily Hamplové, Ph.D., která byla 

provedena u studentů středních škol a odborných učilišť v roce 2010. Autor této 

bakalářské práce se podílel na výzkumu MUDr. Lidmily Hamplové, Ph.D., 

především jako školitel peerů a spolugarant projektu.  
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Vlastní dotazník byl vytvořen k potřebám této bakalářské práce a skládal 

se z uzavřených otázek. I přes vyzkoušení dotazníku na pilotním vzorku žáků 

můžeme nyní upozornit na otázky/odpovědi, které byly pro žáky nevhodně 

formulovány. 

Například v otázce, co je HIV, byla nevhodně použita varianta nemoc. Tuto 

odpověď zvolilo 65 dotazovaných. Je pravdou, že HIV pozitivní je nemocný 

člověk, ovšem naším cílem byla přesnější odpověď – virus.  

Z výsledku odpovědí na otázku, kolik HIV pozitivních osob je v ČR 

registrováno, můžeme konstatovat, že pro žáky číselné vyjádření o počtu HIV 

pozitivních osob je velmi těžké či těžko představitelné a nedoporučujeme takové 

otázky pokládat. Dalo by se říci, že z preventivního hlediska může být výhodou, 

když je představa žáků o počtu HIV pozitivních vyšší, tedy toto by mohlo vést 

k větší opatrnosti. Na druhou stranu je nesmyslné utvrzovat je v těchto 

informacích, protože tato mylná představa může vést k tomu, že to již není 

problém (a HIV infekce je již běžná součást života, která netvoří překážky).  

U otázky, jaká je v České republice nejčastější cesta přenosu nákazy virem 

HIV, odpovědělo správně 78 % edukovaných žáků, že se jedná o 

homosexuální/bisexuální přenos. Celkem 45 % needukovaných žáků se mylně 

domnívá, že nejčastější cesta přenosu viru HIV v ČR je u uživatelů drog. 

Nejčastější cesta přenosu u injekčních uživatelů drog je například na Ukrajině, 

kde prevalence u injekčních uživatelů drog je 0,9–1,2 % (UNAIDS, 2014). 

  V České republice je počet registrovaných osob, které se v letošním roce 

infikovaly k 31. 5. virem HIV injekčním užíváním drog (IUD), celkem 95, z toho 

68 mužů a 27 žen. Můžeme uvažovat, že takto nízký počet HIV pozitivních IUD 

je výsledkem výměnného programu jehel a stříkaček Harm reduction. 

Na otázku, kdy lze bezpečně zjistit laboratorním testem, že se člověk 

infikoval virem HIV, odpovědělo správně 58 % edukovaných žáků. Domníváme 

se, že i při interaktivním programu jsou číselné údaje pro žáky těžko 

zapamatovatelné a chybují v těchto údajích: kdy se u člověka objevuje 

primoinfekce virem HIV, tedy prvotní příznaky, které mohou být v rozmezí od 3. 

do 8. týdne; údaje s preexpoziční profylaxí, tedy 72 hodin, tj. maximálně 3 dny; 

údaje o včasném a správném testování 2–3 měsíce po riziku. Otázka, co znamená 
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termín imunologické okénko u HIV infekce, byla pro žáky základních škol velmi 

obtížná, ačkoliv při projektu Hrou proti AIDS tento termín vysvětlujeme a nadále 

budeme. Je ale důležité uvědomit si náročnost termínu pro žáky. 

K otázce, jak se může virus HIV přenést – výsledky obou skupin 

sledovaných žáků byly srovnatelné zejména v otázkách, které jsou často 

opakovány a diskutovány i při výuce. Jedná se o přenos nechráněným pohlavním 

stykem. Edukovaná skupina ve 100 % případů odpověděla, že nechráněný 

pohlavní styk je rizikový a needukovaná skupina odpověděla správně v 98 %. 

Používání společných jehel a stříkaček je taktéž žáky vnímáno jako rizikové a žáci 

o riziku vědí. Edukovaní žáci odpověděli správně ve 100 % případů a   

needukovaní žáci v 94 %. V otázkách běžně méně diskutovaných o riziku 

přenosu, jako například společné soužití v bytě s HIV pozitivním, koupání 

v bazénu, přenos z HIV pozitivní matky na plod/dítě, použití veřejné toalety, byly 

rozdíly odpovědí mezi edukovanými a needukovanými od 6 do 18 %. Detaily 

znají více edukovaní žáci. U otázky vztahující se k rizikům při poskytování první 

pomoci byl rozdíl ve znalosti u edukovaných a needukovaných žáků 20%. 

Doporučujeme rizika přenosu viru HIV při poskytování první pomoci častěji 

zmiňovat. Je důležité vést žáky k poskytování první pomoci, ovšem s  použitím 

ochranných prostředků.  

Očkování nechrání před virem HIV, toto správně zodpovědělo 70 % 

edukovaných  a 60 % needukovaných žáků. Tento výsledek dokládá osobní 

zkušenost, že některé dívky se mylně domnívají, že na HIV infekci již existuje 

účinné očkování. Tyto dívky si naprosto chybně spojily očkování proti Human 

papiloma viru (HPV) s Human immunodeficience virem (HIV).  

Ve sledovaném souboru se 36 % needukovaných žáků domnívá, že 

sexuální abstinence není spolehlivá ochrana před infikováním se virem HIV. 

V našem programu sexuální abstinenci, jako jednu z možných zábran před 

infikováním se virem HIV, opakovaně sdělujeme a zdůrazňujeme. Důsledné 

používání kondomu, jako bariérové antikoncepce, patří k nedílné součásti při 

výuce problematiky HIV/AIDS. Přesto se 14 % needukovaných žáků domnívá, že 

kondom není spolehlivá ochrana. Partnerskou věrnost, jako možnou ochranu před 
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HIV, označilo správně 83 % edukovaných a o 15 % méně needukovaných, tedy 

83 % vs. 68 %.  

U některých odpovědí nebyl rozdíl mezi skupinou edukovaných a 

needukovaných žáků významný. Hra však přináší praktické zkušenosti, atraktivní 

pracovní prostředí, skupinovou práci, zážitkovou formu učení, možnost diskuze, 

intimnější prostředí malé skupiny a vrstevníka, který informaci poskytuje. 

Vrstevník, peer, je zároveň cizí osobou, které se žák nebojí zeptat a diskutovat 

problém. Program Hrou proti AIDS v žádném případě nemůže nahradit běžnou 

školní výuku.  Hra má být doplňkem k výuce, má upevnit, obohatit, poučit a 

ukázat praktické možnosti.  

Přesto je naším velkým úspěchem fakt, že se nám podařilo navýšit znalost 

u některých otázek o 30 %, vycházíme-li z údajů, že edukovaní žáci měli před 

provedeným programem stejné množství znalostí jako žáci needukovaní.   

 

13. Závěry a doporučení 

Po celkovém zhodnocení výsledků můžeme konstatovat, že cíl práce se 

podařilo splnit. S odvoláním na výsledky a diskuzi praktické části bakalářské 

práce předkládám tyto závěry.  

 

Teoretická část 

Prevence související s reprodukčním zdravím je v době rizika onemocnění 

HIV/AIDS stále aktuální. Významný podíl na zvýšení vědomostí v prevenci 

HIV/AIDS má základní škola. Výhodou pro školu je využití rozšiřujících 

programů, jako je například námi realizovaný program Hrou proti AIDS.  

V teoretické části práce je celý program popsán, včetně předávání 

informací formou peer programu. Neopomenutelnou součástí teoretické části je 

souhrn dostupných aktuálních informací o HIV/AIDS. 

 

Praktická část – shrnutí výsledků  

Na podkladě výsledků dotazníkového šetření mezi skupinou edukovaných 

a needukovaných žáků můžeme říci, že jsme navýšili teoretickou znalost ve všech 
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sledovaných otázkách k problematice HIV/AIDS. U některých otázek se jednalo 

o nárůst znalostí až o 30 %.  

Ačkoliv žáci z našeho souboru získali dobrou znalost o problematice, je 

třeba v této činnosti nepolevovat. Zásadním úkolem je znalosti žáků rozvíjet a 

upevňovat.  

Vyššího efektu programu docílíme za předpokladu, že pedagog bude mít 

o problematiku HIV/AIDS zájem a více se tomuto tématu bude věnovat.  

Praktická část práce přinesla mnoho podnětů a zkušeností pro další 

realizaci programu v terénu. Na jejich podkladě je možné předložit následující 

doporučení.  

  

Doporučení při výuce problematiky HIV/AIDS 

 využít vrstevnický program, 

 nacvičovat správné používání ochranných prostředků na modelech pro 

muže i ženy, 

 prezentovat reálné zdravotnické prostředky, hormonální i nehormonální 

preparáty a jejich správné použití, 

 uplatnit zážitkovou formu výuky (v našem případě prožití smyšleného 

příběhu HIV pozitivní osoby), 

 použít aktivity, které ve skupině navodí optimální atmosféru, odbourají 

stud, 

 pracovat v menší skupině,  

 důsledně a opakovaně vysvětlovat termíny (například imunologické 

okénko, abstinence, primoinfekce, profylaxe).  

 

Obecná doporučení 

 průběžně proškolovat pedagogy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických    

pracovníků (DVPP) v problematice HIV/AIDS a pohlavně přenosných 

onemocnění, 

 častěji opakovat téma, ideálně ve formě projektové výuky, 

 vytvářet nové zdravotně-výchovné materiály, tištěné i elektronické, 
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 vytvářet videa, spoty, mobilní a počítačové aplikace, interaktivní hry a 

kvízy. 

 

Tato bakalářská práce přispěla k proškolení téměř 200 žáků základních škol a 

ke srovnání znalostí s vrstevníky, kteří proškolením neprošli. Potvrdila nám 

efektivnost interaktivního programu, který je dlouhodobě autorem realizován 

(od roku 2005) a proškoleno bylo již cca 80 000 žáků. V této preventivní aktivitě 

budeme nadále pokračovat. Sepsáním práce není činnost ukončena, naopak 

motivuje k pokračování a tvorbě dalších moderních prvků pro edukaci tématu a 

rychlejšímu přístupu k prevenci, například využitím mobilních aplikací.   
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14. Souhrn 

Bakalářská práce na téma „Prevence HIV/AIDS na základních školách“ je 

rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se 

zaměřuje na popis viru HIV a onemocnění AIDS, způsoby přenosu, možnosti 

prevence, dále jak se virus HIV nepřenáší, možnosti testování a popis 

interaktivního primárně preventivního programu Hrou proti AIDS, včetně peer 

programu a vyškolení nových moderátorů. Praktická část obsahuje výsledky 

šetření, při kterém byly porovnány znalosti žáků o problematice HIV/AIDS. 

K porovnání znalostí byl vytvořen dotazník, který obsahoval 12 uzavřených 

otázek. Dotazník byl statistiky vyhodnocen a u většiny sledovaných odpovědí 

byla potvrzena statistická významnost. Celý soubor žáků byl rozdělen na skupinu 

edukovanou a skupinu needukovanou. Skupina edukovaných žáků prošla běžnou 

školní výukou a dále byla edukovaná interaktivním peer programem Hrou proti 

AIDS. Druhou skupinu tvořili žáci, kteří prošli běžnou školní výukou, ale nebyli 

dále edukováni peer programem Hrou proti AIDS. Tato skupina byla označena 

jako needukovaná.  

Dotazníkovým šetřením byla potvrzena hypotéza, že žáci, kteří byli edukováni 

interaktivním peer programem Hrou proti AIDS budou mít vyšší znalosti o 

problematice HIV/AIDS než žáci, kteří prošli pouze běžnou školní výukou. 

V závěru práce byla navržena doporučení pro další práci v prevenci HIV/AIDS na 

základních školách.   
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15.      Summary 

The Bachelor  thesis concerning AIDS Prevention at basic schools 

is devided into two parts.  The theoretical and practical one. In the 

theoretical part there is a description of  virus and AIDS disease ,ways of 

its transmission, prevention possibilities then how the virus cannot be 

transmitted testing possibilities and a description of interactive primarily 

preventive programme called with Game against AIDS including peer 

programme and training of new presenters. Practical part contains results 

of investigation during which knowledge of pupils concerning problems 

of AIDS were compared. 

In order to compare knowledge the questionnaire with 12 closed questions 

was formed. The questionnaire was evaluated by statisticians and majority 

of investigated answeres the statistical importance was confirmed. 

The whole group of pupils was divided into 2 groups the educated and 

ineducated one. The group of educated pupils went through common 

school education and further through interactive peer programme the 

Game against AIDS . The other group formed by pupils who underwent 

only common school education without peer programme the Game 

against AIDS. This group was called the ineducated.  

The hypothesis that educated pupils by peer programme the Game against 

AIDS would show better knowledge of AIDS problems than those ones 

undergoing only common education was fully confirmed by 

questionnaires. In the end of Bachelor thesis recommendations for next 

work concerning the AIDS prevention at basic school were given. 
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Přílohy 
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Příloha č. 1 

 

Dotazník 

 

 
Milí žáci,  

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který bude sloužit k porovnání 

znalostí o HIV/AIDS mezi žáky, kteří se zúčastnili programu Hrou proti AIDS a žáky, 

kteří se programu nezúčastnili. Dotazník je anonymní. 

Dotazník, prosím, vyplňujte svědomitě a samostatně. 

 

Děkuji Vám za spolupráci.  

 

 

Dotazník HIV/AIDS  (Svoji odpověď zakroužkuj) 

 

Pohlaví: dívka   chlapec 

 

Věk:  13 14 15 16 

 

Třída:  8. 9. 

 

 

1. Co je to HIV? 

a) bakterie b)  parazit  c)  virus d)  nemoc e)  nevím 

 

2. Způsobuje HIV selhání imunity? 

ano   ne  nevím 

 

3. Je AIDS onemocnění, které způsobuje vir HIV? 

ano   ne  nevím 

 

4. Může vzniknout onemocnění AIDS bez nákazy virem HIV? 

ano   ne  nevím 

 

5. Jak se může vir HIV přenést? (u každé podotázky zakroužkuj svoji 

odpověď) 

 

a) nechráněným pohlavním stykem    ano    ne  nevím  

b) společným soužitím v bytě s HIV pozitivní osobou  ano    ne  nevím  

c) koupáním v bazénu     ano    ne  nevím 

d) z matky, která je nosičem viru HIV na plod/dítě ano    ne  nevím 

e) použitím veřejné toalety    ano    ne  nevím  

f) při obvazování krvácející rány bez použití  

ochranných rukavic     ano    ne  nevím 

g) používáním společných jehel, stříkaček při užívání drog       

ano    ne  nevím 
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6. Jak se mohu před virem HIV chránit? /můžete zaškrtnout více 

odpovědí/  

 

a) očkování proti AIDS        x 

b) hormonální antikoncepce       x 

c) sexuální abstinence /zdrženlivost, nemít sex/    x

  

d) důsledné používání kondomu       x 

e) přerušovaná soulož        x

  

f) důsledná oboustranná věrnost stálému sexuálnímu partnerovi/partnerce x 

 

7. Kolik HIV pozitivních osob je v současné době v České republice 

registrováno? 

 

a) méně než 1 000 osob    x 

b) do 3 000 osob     x 

c) nad 10 000 osob    x     

d) nad 100 000 osob    x 

 

 

8. Jaká je v České republice nejčastější cesta přenosu nákazy virem 

HIV? 

 

a) nechráněný homosexuální/bisexuální styk     x 

b) přenos krví při společném užívání injekčních jehel, stříkaček u narkomanů

          x 

c) přenos z HIV pozitivní matky na plod/dítě     x 

d) přenos krví při transfúzi krve       x 

 

 

9. Kdy lze bezpečně zjistit laboratorním testem, že se člověk nakazil 

virem HIV? 

 

a) za 2–3 dny    x 

b) za 2–3 týdny    x 

c) za 2–3 měsíce    x 

 

 

10. Může být zdrojem nákazy HIV člověk, který nemá žádné viditelné 

příznaky onemocnění? 

 

ano   ne   nevím 
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11. Co znamená termín (u HIV infekce) imunologické okénko? 

 

a)  nakažení se virem HIV do objevení protilátek proti HIV v krvi  x         

  

 

b) nakažení se virem HIV do objevení příznaků onemocnění AIDS  x 

 

c) dobu od objevení příznaků onemocnění AIDS 

až do smrti infikovaného člověka      x 

 

d) nevím          x 

 

 

12. Je možné v současnosti HIV infekci zcela vyléčit? 
 

ano   ne  nevím 

 

 

 

 

 

 


