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1. VYHODNOCENÍ POLOŽKY 10 A 15 

(dodatek k DP strana 56 a strana 63) 

 

Položka č. 10: Umíte vysvětlit pojem „Reprodukční zdraví“? 

Očekávaná odpověď vychází z pohledu Machové, Hamanové (2002), tj. nerušený 

reprodukční vývoj, schopnost plodit, otěhotnět bez zásahu lékařské pomoci, donosit a 

porodit zdravé dítě (Machová, Hamanová, 2002). 

Do akceptovatelných odpovědí studentek jsem zařadila tyto odpovědi: „schopnost 

přirozené reprodukce, zdravý vývoj pohlavního ústrojí, bez lékařů počít a donosit dítě“. 

Vysvětlit tento pojem nedokázalo celkem 63 respondentek, které v dotazníku označily 

variantu „ne“. Nesprávně odpovědělo 14 respondentek.  

Mezi chybné odpovědi patří: „zdraví při vzniku člověka (6 resp.), těhotenství (4 resp.), 

pohlavní styk (2 resp.), vývoj při vzniku člověka (1 resp.) a dospívání (1 resp.). 

Ze shrnutí dat vyplynulo, že tomuto pojmu rozumí pouze 23 (tj. 23%) respondentek ze 

100. Největší podíl úspěšných odpovědí nese skupina A (18 respondentek). Vysvětlit 

reprodukční zdraví neumělo celkem 63% resp. a nesprávné odpovědi se objevily u 14% 

resp. 

 

Položka č. 15: Stručně popište jaký je rozdíl mezi HIV infekcí a onemocněním AIDS. 

U této položky měly respondentky prokázat orientaci v problematice HIV infekce.  

Očekávaná odpověď: Virus HIV napadá imunitní systém a konečným stádiem je úplné 

selhání imunity organismu, které se nazývá AIDS.  

Mezi odpovědi, které jsem tolerovala a zařadila mezi správné, patří: „virus HIV je 

původcem AIDS, HIV je virus, který způsobí onemocnění AIDS“. Takto odpovědělo 

celkem 42 resp. 

U této položky uvedlo 21 resp. odpověď „nevím“. Dalších 37 resp. uvedlo chybné 

odpovědi. Do chybných odpovědí jsem zařadila tyto: „HIV se dá vyléčit (6 resp.), HIV je 
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nevyléčitelná nemoc, ale z AIDS se dá dostat (1 resp.), HIV a AIDS je to samé (15 resp.), 

HIV je sice nebezpečný virus, ale dá se léčit (1 resp.), HIV je nemoc a AIDS nevím (8 

resp.), HIV je léčitelé a AIDS smrtelné (3. resp.), HIV se přenáší polibkem a AIDS pohl. 

stykem (1 resp.), AIDS je onemocnění všech orgánů (2 resp.). 

 

2. KOMPARACE DAT 

(dodatek k DP strana 68) 

 

Komparace dat položky č. 8 s položkou č. 15 

V rámci komparace dat bych se ráda věnovala otázce vnímání informovanosti studentek 

v oblasti reprodukčního zdraví v poměru jejich skutečných znalostí. 

Položka č. 8 zjišťovala, jak se studentky samy cítí informovány v oblasti reprodukčního 

zdraví. Respondentky měly možnost volit ze 4 možností (ne, spíše ne, ano, spíše ano). 

Celých 36 resp. volilo možnost „ano“, což značí velmi dobrou informovanost. 

Zajímavým zjištěním je, že z těchto 36 resp. u položky 15 chybovala. Položka 15 

mapovala, zdali resp. znají rozdíl mezi HIV infekcí a AIDS.  Ukázalo se, že z 36 studentek 

jen 16 (tj. 44,4%) z nich je schopna vysvětlit rozdíl mezi HIV a AIDS. 

 

Komparace dat položky č. 6 s položkou č. 19 

Tyto položky jsou zaměřené na otázku nechtěného těhotenství a otázku interrupce. Položka 

č. 6 zjišťovala, jak by resp. řešily nechtěné těhotenství. Respondentky vybíraly z možností 

interrupce, adopce anebo dítě si ponechat. Pro interrupci by se rozhodlo 37 resp.  

Položka č. 19 byla zaměřená na to, zdali si resp. uvědomují rizika interrupce. Celých 61 

resp. uvedlo obavu z budoucí možnosti reprodukce.  

Výsledná data ukázala, že z 37 resp., které by volily interrupci si 31 resp. (tj. 83,8%) plně 

uvědomuje rizika interrupce a přesto by ji podstoupilo. 
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Komparace dat položky č. 3 s položkou č. 17 

Položky jsou cíleny na oblast ochrany před pohlavními nemocemi. 

Položka č. 3 sleduje u resp. jakým způsobem se chrání před pohl. nemocemi a 

těhotenstvím. Před pohlavními nemocemi se nechrání 19 resp. + dalších 5 resp. se 

nechrání, jak před pohl. nemocemi, tak i před těhotenstvím. Čili, celých 24 resp. neřeší 

nebezpečí nákazy pohl. nemocí. 

Položka 17 zase sleduje informovanost v možnostech ochrany před nákazou pohl. nemocí. 

Výsledky dotazníku ukázaly, že 84 % resp. zná ochranu před pohl. nemocemi, a to 

kondomem.  

Při porovnání výsledků těchto položek se objevil fakt, že z 24 resp., které se nechrání před 

pohl. nemocí, má 18 resp. (tj. 75%) povědomost, jak se chránit. 

 

3. DOPORUČENÍ PRO PRAXI 

(dodatek k DP strana 75) 

 

Protože výsledky dotazníkového šetření poukázaly na nedostatky studentek 

v informovanosti o pohlavních nemocech, zacílila bych se v hodinách právě na tuto 

problematiku. Hodiny takto tematicky zaměřené bych směřovala především do prvních 

ročníků. Hodiny by probíhaly u oboru Kadeřník a Kosmetička v rámci předmětu 

Zdravověda a u oboru Aranžér, Cukrář – pekař v třídnických hodinách pod vedením 

metodika prevence nebo při TV. Aby hodiny měly potřebnou efektivitu, doporučuji 

věnovat se každé pohlavní nemoci jednotlivě. 

 

 

 



6 

 

3.1 Vyučovací hodina 

 

Vyučovací předmět: Zdravověda (Kadeřník, Kosmetička), TV (Aranžér, Cukrář) 

Časová dotace: 2 hodiny týdně - výuka probíhá ve dvouhodinových lekcích  

Ročník: první 

Název hodiny: Hrozba HIV infekce 

Prekoncepty studentek: základní znalosti pohlavních chorob vycházející z RVP pro ZŠ 

Obecný cíl hodiny: studentky se orientují v problematice HIV infekce a AIDS 

Kompetence: 

 Kompetence komunikativní: vede žáky k všestranné komunikaci, směrem ke 

spolužákům, k učiteli i široké veřejnosti → diskuze, dotazy. 

 Kompetence pracovní: pomáhají žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i 

reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 

→ pracovní listy. 

 Kompetence sociální a personální: rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat 

a respektovat práci vlastní i druhých.  

 Kompetence k řešení problémů: podněcují žáky k tvořivému myšlení, logickému 

uvažování a řešení problémů. 

Konkrétní cíle (očekávané výstupy):  

- Vysvětlí, co je HIV. 

- Popíše vliv viru HIV na lidský organismus. 

- Uvede všechny možné způsoby přenosu. 

- Rozebere průběh infekce u nakaženého jedince. 

- Navrhne způsoby prevence. 

- Zhodnotí své chování a chování jiných směřované k prevenci. 
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Průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova  

 Výchova demokratického občana    

 Mediální výchova  

Vyučovací metody: 

Klasické výukové metody: brainstorming, vysvětlování 

Aktivizující metody: diskuze, práce s výukovými listy 

Postup: 

1) Pozdrav, seznámení žáků s náplní hodiny, 

2) brainstorming: centrální pojem „HIV“ + následné vysvětlování výsledků 

3) práce s výukovým listem, 

4) diskuze, 

5) závěrečné shrnutí nové látky. 

- Dotazy ze strany studentek, 

- ověření znalostí v oblasti HIV infekce, společná kontrola vyplněných prac. listů.  

 

Otázky, na které by studentky měly umět na konci vyučovací hodiny odpovědět: 

- Co je HIV? 

- Jak se virus HIV přenáší? 

- Co virus v lidském organismu napadá? 

- Jaké jsou následky pro organismus u pozitivních jedinců? 

- Jakým způsobem se diagnostikuje HIV infekce? 

- Jaké jsou možnosti prevence? 

Hodnocení: 

Kritéria:  

- Obecný přehled studentek,  

- práce v hodině, 

- zapojení při výuce. 
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Přenos HIV 

3.2 Pracovní list = HIV infekce 

 

1. Cvičení 

Odpověz na následující otázky: 

a) Jaký druh mikroorganismu je HIV? ................................ 

b) Co virus v lidském organismu napadá?................................... 

c) Nejúčinnější ochranou před nákazou HIV je: .......................... 

d) Jak se diagnostikuje HIV infekce? ………… 

e) Po jaké době od nechráněného pohl. styku lze prokázat HIV v organismu? 

f) Jak se nazývá úplné selhání imunity?.................... 

g) Jaký je rozdíl mezi HIV a AIDS:……………………………………………………………

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

 

2. Cvičení 

Infikovat se HIV lze několika způsoby, doplňte jakými: 
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3. Cvičení 

 Označ v následující tabulce, zda je výpověď pravdivá či nikoli: 

 

  

TVRZENÍ Pravda Nepravda 

Virem HIV může být infikován kdokoliv.  

 

  

AIDS lze vyléčit.  

 

  

AIDS lze dostat dotykem nemocného.  

 

  

HIV je možné dostat, budeme-li používat společnou jehlu s toxikomanem.  

 

  

HIV virus může být přenesen hlubokým („francouzským“) polibkem při 

poranění. 

 

  

AIDS mají jen homosexuálové a nitrožilní toxikomani.  

 

  

Pro mladé heterosexuální lidi nepředstavuje AIDS žádné riziko.  

 

  

Těhotné ženy mohou přenést virus na svůj plod.  

 

  

HIV – virus je možno přenést nechráněným sexuálním stykem.  

 

  

Séropositivní osoba je někdo, kdo přenáší virus. 

 

  

Během menstruace je riziko nákazy virem HIV větší.  

 

  

Virus HIV může být šířen jen lidmi s AIDS, ne seropositivními.   

Existují testy, které prokáží, zda je člověk infikován virem HIV.  

 

  

Ženy se mohou proti HIV infekci chránit používáním antikoncepčních pilulek. 

 

  

Konečnou fází HIV infekce je AIDS. 
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4. Cvičení 

Navrhni řešení následující situace: 

Tvoje nejlepší kamarádka měla nechráněný pohlavní styk s neznámých chlapcem. 

Později zjistila, že jeho chování je promiskuitní a obává se rizika pohlavní nemoci. Jak 

bys kamarádce poradila, kde vyhledat pomoc? 

 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Z matky na plod Nechráněný pohlavní 

styk (sperma, poševní 

sekret) 

Přenos HIV 

Krevní transfúzí 
Infikovaná nitrožilní 

jehla  

ŘEŠENÍ 

Pracovní list = HIV infekce 

 

1. Cvičení 

Odpověz na následující otázky: 

a) Jaký druh mikroorganismu je HIV? vir 

b) Co virus v lidském organismu napadá? napadá bílé krvinky (imunitu) 

c) Nejúčinnější ochranou před nákazou HIV je: chráněný pohl. styk kondomem 

d) Jak se diagnostikuje HIV infekce? krevními testy 

e) Po jaké době od nechráněného pohl. styku lze prokázat HIV v organismu? 2-3 

měsíce 

f) Jak se nazývá úplné selhání imunity? AIDS 

g) Jaký je rozdíl mezi HIV a AIDS: Virus HIV napadá imunitní systém a konečným 

stádiem je úplné selhání imunity organismu, které se nazývá AIDS. 

 

2. Cvičení 

Infikovat se HIV lze několika způsoby, doplňte jakými: 

 

 

  

 

 

 



 

 

3. Cvičení 

 Označ v následující tabulce, zda je výpověď pravdivá či nikoli: 

 

 

 

 

 

TVRZENÍ Pravda Nepravda 

Virem HIV může být infikován kdokoliv.  

 

   

AIDS lze vyléčit. 

 

   

AIDS lze dostat dotykem nemocného.  

 

   

HIV je možné dostat, budeme-li používat společnou jehlu s toxikomanem.  

 

   

HIV virus může být přenesen hlubokým („francouzským“) polibkem při 

poranění. 

 

   

AIDS mají jen homosexuálové a nitrožilní toxikomani.  

 

   

Pro mladé heterosexuální lidi nepředstavuje AIDS žádné riziko.  

 

   

Těhotné ženy mohou přenést virus na svůj plod. 

 

   

HIV – virus je možno přenést nechráněným sexuálním stykem.  

 

   

Séropositivní osoba je někdo, kdo přenáší virus. 

 

   

Během menstruace je riziko nákazy virem HIV větší.  

 

   

Virus HIV může být šířen jen lidmi s AIDS, ne séropositivními.    

Existují testy, které prokáží, zda je člověk infikován virem HIV.  

 

   

Ženy se mohou proti HIV infekci chránit používáním antikoncepčních pilulek. 

 

   

Konečnou fází HIV infekce je AIDS. 

 

 

   



 

 

 

 

 

4. Cvičení 

Navrhni řešení následující situace: 

Tvoje nejlepší kamarádka měla nechráněný pohlavní styk s neznámých chlapcem. 

Později zjistila, že jeho chování je promiskuitní a obává se rizika nákazy HIV. Jak bys 

kamarádce poradila, kde vyhledat pomoc? 

 

Kamarádce doporučím vyhledat Poradnu pro AIDS v místě bydliště nebo zavolat na 

bezplatnou linku -  pomoc AIDS. V poradně provedou test HIV anonymně, případně i 

bezplatně. Další možností je obrátit se na praktického či jiného lékaře (mimo lékařů 

transfúzních oddělení).  

 

 


