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Abstrakt

Moje bakalářská práce se zabývá problematikou výuky a osvěty HIV v nejvíce postižených
afrických zemích v porovnání se situací v České republice. Práce bude zkoumat klasickou
výuku na středních školách včetně preventivních programů a zdravotních opatření. Cílem
práce je zjistit, jak zkoumané systémy středních škol v různých zemích reagují na aktuální
problémy. Na práci je možno poté navázat výzkumem konkrétních preventivních programů
v ČR v boji proti HIV na středních školách, popřípadě nějaký program do školy navrhnout.
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Abstact

I would like to deal with the issue of HIV education in the most affected African countries
compared to the situation in the Czech Republic. My work will focus on classic teaching
at high schools including preventive programs and health measure. The aim of the thesis is
to find out how the variously high school systems in different countries respond to current
problems. The work can then be followed by research of particular prevention programs
in Czech Republic which are aimed at fighting against HIV at high schools, or suggest some
kind of program for the high school.
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1. Úvod
Virus HIV a s ním spojené onemocnění AIDS je nepochybně jedním z nejrozšířenějších
onemocnění současnosti a také jedním z hlavních cílů boje světových organizací, jako je např.
WHO, přesto ale stále přirůstá počet nakažených každým dnem. Počet nakažených koncem
roku 2016 přesáhl 36,7 milionu.1 To je způsobeno i typem přenosu nákazy, a to výhradně krví
nebo sexuálním stykem, a právě kvůli tomu je nejrizikovější věková skupina 18 - 25 let tou
nejvíce nakaženou. Přestože se léky na toto onemocnění stále vyvíjejí, zůstává onemocnění
nevyléčitelné a smrtelné. Nejnebezpečnější je období před vypuknutím onemocnění AIDS,
protože je téměř bezpříznakové a pacient si svého onemocnění není vědom, a přitom je
přenašečem viru.
Cílem

této

bakalářské

práce

je

poukázat

na

proces

vzdělání

o

tomto

onemocnění v kontextu dvou odlišných regionů světa. Tato práce bude porovnávat region
subsaharské Afriky, kde je nejvyšší počet osob nakažených tímto virem a Českou republiku.
V regionu subsaharské Afriky je tato otázka nejaktuálnější například ve státech Etiopie,
Ugandy, Jihoafrické republiky. Region subsaharské Afriky je vymezen zeměmi kontinentu
Afriky bez severoafrických arabských států. Hlavním úkolem v rámci této práce je vyhledat
výukové či preventivní programy na středních školách zaměřené na boj s HIV, kriticky je
porovnat a formulovat jejich možný přínos. Protože věřím, že vzdělání, diskuse nad
problematikou a návrhy řešení problému jsou nejlepší cestou k boji. Mladá generace musí
znát rizika a připravit na život by je měla právě škola.

“Summary of the Global HIV Epidemic (2016).” 2018. World Health organisation. [cit. 2017-11-15].
http://www.who.int/hiv/data/epi_core_2016.png?ua=1.
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2. Africké země a Česká republika
HIV infekce nepředstavuje jen zdravotnický, ale celospolečenský problém. V zemích s
vysokou

HIV

prevalencí

postihuje

především

relativně

mladé,

ekonomicky

aktivní a vzdělanější obyvatelstvo, a tím dále zhoršuje jejich ekonomické a demografické
ukazatele. V zemích s nižším výskytem infekce pak v počátcích choroby došlo k výrazné
aktivizaci občanské společnosti, která tak reagovala na opožděnou činnost vládních struktur.
Tuto aktivitu ještě zvýšila skutečnost, že nemoc více postihuje tzv. vulnerabilní skupiny
populace (citlivější osoby se sklonem k duševní zranitelnosti), je spojena s rizikem výrazné
stigmatizace a diskriminace. Svou pozornost nemoci věnovalo i mimořadné zasedání OSN v
roce 2001.2
Najít klíčové znaky, které budou dané regiony v problematice vzdělávání o HIV spojovat
a také ty, kterými se regiony od sebe odlišují, je velmi důležité. Z odlišných znaků můžeme
zmínit ty nejpodstatnější, které ovlivnily vývoj daného regionu, a tím je například geografická
poloha a s ní spojené klimatické podmínky, které determinují vývoj daného regionu, anebo
neméně podstatné politické postavení daných států a jejich vláda. Systém školství je v Africe
podobný systému Evropské Unie, jelikož všechny státy Afriky byly v minulosti koloniemi
evropských mocností. V obou sledovaných regionech existuje základní i středoškolské
vzdělávání. Co se týče sexuální výchovy, můžeme říci, že v obou regionech je do jisté míry
spojená nebo doplněná preventivními programy. V zemích Afriky jsou preventivní programy
realizovány různými způsoby, od nařízení a vyhlášek tamního Ministerstva zdravotnictví
a školství, po neziskové organizace, které vytváří preventivní programy do škol. Africké
preventivní programy jsou realizovány v rámci sexuální výchovy či jsou realizovány mimo
výuku, například ve školních klubech. Často jsou preventivní programy zaměřené na aktivitu
žáků, na jejich zapojení do výuky, některé organizace zajišťující preventivní programy
spolupracují přímo i s rodinami žáků, nechybí ani krizová telefonní linka. V České republice
také existují podobné neziskové organizace, fungující na stejném principu. Spolupracují se
základními i středními školami a jsou například formou seminářů, besed a přednášek
realizovány ve školních třídách v různých městech. Jelikož africké školství postrádá
kvalifikované učitele, existují některé preventivní programy, které realizují samotní žáci

“Sexuální Výchova- Vybraná Témata pro Učitele.” 2009. Výchova ke zdraví. [cit. 2018-03-10].
www.msmt.cz/file/8304_1_1/.
2
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jednotlivých školních tříd.3 Tímto narážíme na překážky afrického vzdělávání. Mimo
zmíněný nedostatek učitelů – v africké třídě základní školy připadá průměrně na jednoho
učitele 72 dětí – je i například nedostatek škol a vybavení. V neposlední řadě lze zmínit
politickou nestabilitu a ozbrojené konflikty, nemocnost až možné postižení dětí, které do
školy nemohou docházet, a důležitou roli hraje také například cena vzdělání. Vzdělání je
poskytováno zdarma, bohužel ale náklady na učebnice, dopravu a uniformu si mnoho dětí
nemůže dovolit.4 V České republice je povinná školní docházka. Bohužel tomu tak není u
všech afrických států, povinnou školní docházku nezavedla například Etiopie, Keňa, Uganda,
Zambie, Pobřeží slonoviny, Malawi.5

Menna, Takele, Ahmed Ali, and Alemayehu Worku. 2015. “Effects of Peer Education Intervention on HIV/AIDS Related
Sexual Behaviors of Secondary School Students in Addis Ababa, Ethiopia: A Quasi-Experimental Study.” Reproductive
health. 12(1): 8.
4
Petrásková, Kateřina. 2009. “Vzdělání v Africe.” Afrikaonline.cz.[cit. 2018-03-10].
http://www.afrikaonline.cz/view.php?cisloclanku=2009011501.
5
Wahla, CSC., Dr. Arnošt. 1982. Povinná Školní Docházka ve Světě. Pedagogická fakulta Ostrava: SPN. [cit. 2018-02-03].
pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?attachment_id=4993&edmc=4993. str. 322
3
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3. Výuka o HIV v subsaharské Africe

a. Výuka v rámci sexuální výchovy
Systematické analýzy provedené ve studiích různých zemí subsaharské Afriky ukazují, že
dospívající jsou jedinou věkovou skupinou, ve které se úmrtnost související s AIDS zvyšuje,
zatímco ve všech jiných věkových skupinách klesá.6 Také bohužel dalším faktem zůstává, že
mladiství s ukončenou školní docházkou i školní adolescenti mají zkušenosti s rizikovým
sexuálním chováním a úroveň komplexních znalostí o HIV / AIDS mezi mladými lidmi
v subsaharské Africe zůstává velmi nízká - jen 36 % u mužů, u dívek jen 28 %. Zabránit nové
infekci u mladých dospívajících je klíčový bod při dosažení cíle ukončení epidemie AIDS
do roku 2030.7 Sexuální výchova je široce prosazována jako způsob, jak posílit podvědomí
mládeže ve vztahu k jejich sexuální identitě a chování.8 Sexuální vzdělávání je dnes vnímáno
jako globální strategie prevence HIV pro vybavení mládeže "znalostmi, dovednostmi
a hodnotami dělat zodpovědná rozhodnutí o jejich sexuálních a společenských vztazích
ve světě, který je postižen HIV."9 V celosvětovém měřítku tedy mnozí lidé vidí vzdělávací
programy zaměřené na sexualitu a HIV jako částečné řešení těchto problémů. A prakticky
všichni mladí lidé navštěvují školu dříve, než se zapojí do sexuálního života, což ze školy dělá
dobře umístěné řešení situace v souvislosti s problematikou HIV a AIDS.10 Programů,
týkajících se prevence HIV v zemích subsaharské Afriky, bylo vypracováno mnoho, ale trvalá
závažnost epidemie AIDS dala této otázce novou naléhavost a také proto jsou další, inovativní
přístupy a nové programy stále aktuálnější. Tato naléhavost se odráží v jihoafrických
vzdělávacích politikách, jakým je například dokument Ministerstva školství (2000):
„Naléhavost HIV a AIDS: Pokyny pro pedagogy“, který působí jako návod určený
pedagogům k jejich úkolu informovat mládež o HIV a AIDS včetně výuky sexuality.11

Idele, Priscilla et al. 2014. “Epidemiology of HIV and AIDS among Adolescents: Current Status, Inequities, and Data
Gaps.” JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. 66: S144–S153.
7
Mathews, Catherine et al. 2016. “Effects of PREPARE, a Multi-Component, School-Based HIV and Intimate Partner
Violence (IPV) Prevention Programme on Adolescent Sexual Risk Behaviour and IPV: Cluster Randomised Controlled
Trial.” AIDS and Behavior. 20(9): 1821–1840.
8
Gacoin, Andrée E. 2016. “Who Am I? Identity and the Facilitation of Local Youth Lives within Sexuality Education as an
HIV Prevention Strategy.” Curriculum Inquiry.46(4): 408–426. http://dx.doi.org/10.1080/03626784.2016.1205941.
9
Dixon-Mueller, Ruth. 2010. International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-Informed Approach
for Schools, Teachers and Health Educators. Vol. I, Vol. II. JSTOR. http://www.jstor.org/stable/25681359.
10
Desmond, Chris et al. 2002. “The Current and Future Impact of the HIV/AIDS Epidemic on South Africa’s
Children.” AIDS, public policy and child well-being.
11
Francis, Dennis A. 2010. “Sexuality Education in South Africa: Three Essential Questions.” International Journal of
Educational Development. 30(3): 314–319
6
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Jihoafrická republika byla popsána jako globální epicentrum HIV/AIDS12,
ale zároveň se tímto jihoafrické školy staly nejdůležitějšími intervenčními místy v reakci
na HIV/AIDS pandemii.13 V Jižní Africe téměř všechny nové infekce HIV přibývají mezi
mladými heterosexuálními ženami ve věku 15 let až 24 let.14 Tyto okolnosti vedly
k vzdělávací politice týkající se učení o ´vztazích, pohlaví a moci´ prostřednictvím sexuální
výchovy.15 Kritický rozbor programů o prevenci HIV zaměřených na mládež v Jihoafrické
republice provedl souhrnně článek „HIV prevention for South African youth: which
interventions work? A systematic review of current evidence“. Mezi kritéria výběru vhodných
programů prevence provedených v Africe si autoři stanovili hlavní body, které program musel
obsahovat: 1) program v Jižní Africe provedený v roce 2000 nebo později; 2) programy
zaměřené na mládež ve věku 12-24 let; 3) experimentální konstrukce včetně a kontrolní nebo
srovnávací skupiny; 4) biologické nebo behaviorální výsledky; 5) obsah programu (např.
hlavní témata, poskytované informace, cílené riziko/ochrana) a teoretický rámec. Hodnocení
školních preventivních programů specifických pro subsaharskou Afriku prokázalo, že jsou
cílené především na poznatky a postoje souvisejících s HIV, než na hlášené rizikové sexuální
chování a toto zjištění bylo posíleno dvěma nedávnými rozsáhlými studiemi v Tanzanii.16
Zatímco několik systematických článků bylo zaměřeno na prevenci HIV v rozvojových
zemích, pouze tři byly zaměřené konkrétně na subsaharskou Afriku. Dva průzkumy
zahrnovaly pouze výzkum provedený na školách, zatímco třetí zkoumal studii s koncovým
ukazatelem HIV. Pět z osmi intervencí prokázalo významné zlepšení v hlášených rizikových
chováních souvisejících s HIV, včetně užívání kondomů, testování na HIV nebo užívání
alkoholu během sexuální aktivity. Dva další výzkumy vedly k udržení hlášeného rizikového
chování při postupu se zvýšenou zprávou o sexuálním nebo alkoholovém rizikovém chování
ve srovnávací skupině, zatímco jedna intervence neprokázala vůbec žádný účinek. I když
všechny studie používaly kontrolní nebo srovnávací skupinu, postup i metody výzkumu
se velmi lišily. Bylo použito jedno nebo i více hodnocení, velikost vzorku byla v rozmezí
od několika stovek až po několik tisíc účastníků, byla provedena různá délka sledovacího
období, bylo použito elektronické i ruční zpracování dat. Tyto rozdíly přispěly k obtížnému
Leclerc-Madlala, Suzanne. 2002. “Youth, HIV/AIDS and the Importance of Sexual Culture and Context.” Social
Dynamics- A journal of African studies. 28(1): 20–41. https://doi.org/10.1080/02533950208458721.
13
Francis, Dennis. 2011. “Wedged within a Triad of Contradictory Values: Sexuality Education in South Africa.” African
Journal of Psychology. 21(2): 319–328.
14
Shisana, Olive et al. 2014. “South African National HIV Prevalence, Incidence and Behaviour Survey, 2012.”
15
Francis, Dennis A. 2010. “Sexuality Education in South Africa: Three Essential Questions.” International Journal of
Educational Development. 30(3): 314–319
16
Ross, David A. et al. 2007. “Biological and Behavioural Impact of an Adolescent Sexual Health Intervention in Tanzania:
A Community-Randomized Trial.” Aids .21(14): 1943–1955.
12
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porovnávání výsledků programů. Mezi hlavní tematické okruhy projektů patří témata jako
finanční dovednosti, prevence těhotenství, sexuální a alkoholová rizika, využití volného času,
atd. Většina projektů měla výstup ve formě písemných učebních osnov. Z osmi zkoumaných
programů mělo šest jako výstup takovéto osnovy a pět z nich bylo vytvořeno v USA nebo
Velké Británii a jen jeden v zemi subsaharské Afriky – v Ugandě. Tento program byl také
jedním z mála studií zaměřených i na biologické výsledky, konkrétně na výskyt HIV.
Výsledky výzkumu byly překvapující - v kontrolní skupině bylo až o dvě jednotky vyšší
procento HIV pozitivních žen i mužů a až o tři procenta vyšší počet těhotných žen.

17

Tento

výukový program zaměřený mimo jiné i na požívání alkoholu a výskyt násilného chování byl
jedním z programů, který dosáhl pozitivních výsledků. Jedním z důležitých poznatků, který
článek přinesl, bylo potvrzení důležité role školních zákroků, které přispívají ke zvyšování
znalostí mladých lidí o sexualitě, reprodukci, zdraví a prevenci HIV, přičemž většina
výsledků vedla ke snížení hlášených rizikových chování.
Další studie pocházející z Jihoafrické republiky, program PREPARE, byl zaměřen
na prevenci HIV mezi dospívajícími lidmi tím, že sníží rizikové sexuální chování a násilí
mezi intimními partnery. Snížení intimního násilí mezi partnery je mimo jiné považováno za
kritický cíl prevence HIV. Program PREPARE je multikomponentní program, který cílí na
školní prevenci HIV a to zejména na zpoždění sexuálního debutu, zvýšení používání
kondomů a také již zmíněné snížení násilí intimního partnera u mladých adolescentů. Program
PREPARE byl použit u mladých dospívajících (průměrný věk byl 13 let) v Západním Kapsku
v Jihoafrické republice. Tento preventivní program se zabýval tématy, jako jsou: asertivní
komunikace, gendrová nerovnost, vztahy, sexuální rozhodování, sexuální násilí a násilí mezi
partnery nebo podpora obětem sexuálního násilí. Rovněž bral v potaz sociální normy,
dovednost užívání kondomu, a otázku alkoholu. Autoři programu testovali hypotézu, že díky
programu bude zpožděn sexuální debut, dojde ke zvýšenému používání kondomů či k poklesu
v počtu sexuálních partnerů mezi mladými dospělými. Intervence byla vícesložková,
zahrnovala vzdělávací program, školní zdravotní služby a školní bezpečnostní program.
Školní zdravotní služba byla realizována ve spolupráci se Západním Kapským Ministerstvem
zdravotnictví. Bezpečnostní program byl tvořen školními bezpečnostními týmy, které byly
pozvány na dvoudenní trénink na centrální místo PREPARE, do Centra pro spravedlnost
a prevenci kriminality, což je nevládní organizace. Vzdělávací program sestával z 21 hodin
Jewkes, Rachel et al. 2008. “Impact of Stepping Stones on Incidence of HIV and HSV-2 and Sexual Behaviour in Rural
South Africa: Cluster Randomised Controlled Trial.” theBmj. 337. http://www.bmj.com/content/337/bmj.a506.
17

11

konané jednou týdně, vždy ihned po škole v prostorách školy. Relace trvala od 1 do
1,5 hodiny. Dvě skupiny výzkumných pracovníků měly na starost výuku pro 20 náhodně
vybraných středoškolských studentů, vzdělávací metody byly interaktivní a založené
na dovednostech studentů 8. stupně v devíti typických středních školách v Západním Kapsku,
po dobu tří let. Navzdory nízké účasti mladých dospívajících v programu bylo vypozorováno
snížení intimního násilí mezi partnery, což naznačuje, že program přeformuloval intimní
partnerství na bezpečnější. Program měl také příznivé výsledky v oblasti znalostí o HIV, byl
úspěšný při oddálení prvního sexuálního styku, došlo k nárůstu užívání kondomů a také
ukázal pozitivní vliv na genderové normy v oblasti sexuální výchovy. Nedošlo ale ke snížení
sexuálního rizikového chování. Jedno z možných vysvětlení selhání programu při snížení
sexuálního rizikového chování je v nastavení společenského systému v Západním Kapsku,
nebo další možné vysvětlení je, že dospívající možná potřebují mnohem vyšší intenzitu
výukového programu, aby bylo dosaženo pozitivních výsledků. Jednou z nevýhod programu
je, že nemůže zajistit, že adolescenti mají kvalitní živobytí a sociální ochranu, faktory, které
jsou důležité pro sexualitu a reprodukci dospívajících.18
Odlišný přístup ke studentům s navzájem opačným genderem není samozřejmostí,
a to samé platí o tomto tématu mezi výzkumy. Zdánlivě důležitý znak je často opomíjen.
Právě proto by učitelé měli brát v potaz, že potřeby chlapců a dívek se v sexuální výuce
mohou lišit a jsou ovlivňovány kulturními a sociálními normami. Touto problematikou
se zabývá výzkum ze subsaharské oblasti Afriky a ukazuje, že dívky mají tendenci být během
výuky velmi tiché a učitelé se je obvykle nepokoušejí zapojit do diskuse. Toto chování by
se nemělo ignorovat, ale spíše citlivě vyzdvihnout. Učitelé by měli být vnímavější k potřebám
jednotlivých genderových identit a také je důležité si uvědomit, že vztahy jedinců s ostatními
rodinnými příslušníky a partnery jsou pro mladé jedince velmi klíčové. 19
To, že sexuální výchova je základním kamenem, na kterém stojí většina HIV
a AIDS preventivních programů, je důležitý fakt. Přílišný důraz je ale však kladen na to, co
mládež ví, spíše než na rozvoj hlubokého pochopení problému. Dostupných informací
zprostředkovaných pedagogiky je dost, ale mládež musí pochopit hlouběji spojitosti
a vyučovanou teorii, protože se pořád nedaří žákům předat praktiky bezpečného sexu.
Kamndaya, Mphatso et al. 2014. “Material Deprivation Affects High Sexual Risk Behavior among Young People in Urban
Slums, South Africa.” Journal of Urban Health. 91(3): 581–591.
19
Pattman, Rob, and Fatuma Chege. 2003. “‘Dear Diary I Saw an Angel, She Looked like Heaven on Earth’: Sex Talk and
Sex Education.” African Journal of AIDS Research. 2(2): 103–112.
18
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Stávající důkazní materiál o sexuální výuce vede k zamyšlení, že aby efektivně uspokojila
potřeby mládeže, musí programy sexuálního zdraví zahrnovat celé spektrum diskurzů,
od onemocnění až po touhu. K látce by měla být mládež postavena jako ´vědci´, nejen jako
nezúčastnění posluchači. Kromě toho musí každý program vzít v potaz, jakým způsobem je
předáván obsah a jak sexuální výchova funguje v praxi. Navíc si musíme uvědomit fakt, že
v dnešním světě má mladá generace jiné postoje nejen k sexuálnímu životu, a že ji víc než
kdy dřív ovlivňují sociální média. Pozitivní sexuální výchova, která se vyhýbá obviňování
a zastrašování dospívajících z jejich sexuálních pocitů a představuje vyváženější pohled na
sex jako jak příjemný, tak i riskantní, s větší pravděpodobností splní očekávání.20 Mladí
nemohou jednat efektivně, když jsou považováni za zdroj problémů.21 Hlavní problém
nepramení jen z nedostatku informací o sexu, ale i z nedostatku praktické a společenské
znalosti, a tím se mladiství stávají zranitelnější i vůči HIV a AIDS.22
Poučení získané z těchto studií zahrnuje potřebu změnit populační normy týkající se
chování a sexuálního rizika a nutnost řešit širokou škálu interpersonálních, kulturních
a strukturálních faktorů, které jsou základem rizika HIV. Dále je nutné posílení a rozšíření
stávajících přístupů, jako jsou zmíněné školní programy a přijímání nových přístupů ke
snížení výskytu HIV u mládeže v subsaharské Africe.

Francis, Dennis A. 2010. “Sexuality Education in South Africa: Three Essential Questions.” International Journal of
Educational Development. 30(3): 314–319.
21
Baxen, Anders. 2004. “Researching HIV/AIDS and Education in Sub-Saharan Africa: Examining the Gaps and
Challenges.” Journal of Education. 34(1): 9–30. http://hdl.handle.net/10520/AJA0259479X_121.
22
Mitchell, Claudia, Shannon Walsh, and June Larkin. 2004. “Visualizing the Politics of Innocence in the Age of AIDS.” Sex
Education: Sexuality, Society and Learning. 4(1): 35–47.
20

13

b. Nejběžnější prostředky využívané ve výuce o HIV - Afrika

i. Metoda vzájemné výuky v Africe
Metoda vzájemné výuky, čili peer výchova spočívá v tom, že se menšina vrstevníků z určité
skupiny (například školní třídy), pokouší informovat a ovlivnit svými názory většinu.23 Tito
mladí lidé, jejichž ideální věkový rozdíl mezi nimi a cílovou skupinou by měl být jeden až
dva roky, jsou pod vedením dospělého proškoleni v daném tématu. Nejčastěji se jedná
o dobrovolníky, ale mohou být také vybráni třídou. Cílem takovéhoto programu je vytvořit
skupinu dobrovolníků, kteří budou aktivně působit v oblasti prevence.24
V Etiopii je cílem zabránit šíření viru HIV skrze školní výuku základním usilujícím
bodem již od roku 1990. Odborná studie z Etiopie se zaobírá problémem vzájemné výuky
mezi studenty. Velmi výhodné je to, že takto vyškolení studenti o sexuální výchově
a rizikovém chování jsou z ekonomického hlediska přece jen levnější, než odborní
poskytovatelé zdravotní péče. Výuka mládeže je postavená na strategii, ve které jednotlivci
z cílové skupiny poskytují informace, školení a nové zdroje svým vrstevníkům. Cílem
vzájemného vzdělávání je obecně rozvíjet znalosti, postoje, přesvědčení a dovednosti
potřebné k tomu, aby se studenti zapojili ke zdravému chování a jednání. Skupiny mohou být
určeny podle sociálních nebo demografických charakteristik (např. podle věku, vzdělání)
nebo podle rizikového chování. Tato metoda zdravotní výchovy pro prevenci HIV je
populární od 80. let, možná právě díky pozitivní interakci, kterou přináší mezi vrstevníky.
Bylo zjištěno, že vzájemné vzdělávání zvyšuje znalosti o HIV/AIDS mezi studenty středních
škol. Analýza naznačila, že programy vzájemného vzdělávání v rozvojových zemích jsou
mírně účinné při zlepšování behaviorálních výsledků, ale nevykazovala významný dopad na
biologické výsledky. Proto hlavním účelem studie o vzájemné výuce v Etiopii je, zda je
vzájemné vzdělávání efektivní metodou prevence HIV na středních školách. Počáteční
hypotézou bylo, zda použití specifických behaviorální intervencí na středních školách a tím
kontrola epidemie HIV/AIDS by mohla změnit znalosti, postoje a praktiky školní mládeže.
Studie probíhala 4 měsíce v roce 2013 v hlavním městě Etiopie Addis Abeba zejména na
středních školách. Studenti zařazení do intervenčních i kontrolních skupin byli z 11. ročníku
Svenson, G. R. a kol. 2003. “Doporučení Evropské Unie pro Peer Vỳchovu v Prevenci HIV/AIDS.” cit. [2018-03-10]
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:d13b8740-5e20-11e2-a086005056827e51?page=uuid:932df1d35d13dfdca9ca687b110e95c2.
24
“Poradenské Centrum pro Drogové a Jiné Závislosti.” [cit. 2018-03-10]. http://www.poradenskecentrum.cz/peer.htm.
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účelně vybraných čtyř středních škol. Studie měla tři fáze, první dvě fáze se týkaly
i základních škol. Velikost vzorku byla celkově 560 studentů. 280 studentů ze dvou středních
škol byla skupina hlavního výzkumu a dalších 280 studentů z jiných dvou škol byli použiti
jako kontrolní skupina. Mezi facilitátory vzdělávání vrstevníků byli studenti nominováni
svými vrstevníky na základě jejich pozorované aktivní účasti ve třídě a dobré komunikační
dovednosti s ostatními studenty, nebo se zúčastnili jako dobrovolníci. Školení proběhlo
během dvou dnů pro 30 studentů. Toto školení poskytl hlavní představitel a expert z městské
správy v Addis Abebě, z Úřadu pro prevenci a kontrolu HIV/AIDS. Školení se týkalo témat
jako například struktura a funkce lidských reprodukčních orgánů, virus HIV/AIDS,
preventivní metody HIV a rizikové sexuální chování mezi školní mládeží. Zaškolení žáci pak
vzdělávali své vrstevníky. Počet zasedání prováděných jednotlivými skupinami byl dvakrát
týdně buď v běžných školních hodinách, nebo s využitím volného času, který žáci považovali
za nezbytný. Každá relace trvala nejméně 40 minut. Jako hlavní metodiku autoři zvolili
dotazník. Dotazník byl přeložen do amharského jazyka a poté zpět do angličtiny. Přitom byl
předem testován ve dvou školách, ve kterých neprobíhal vlastní výzkum, a následně se
upravily jazykové chyby. Dotazník byl vyplňován studenty dvakrát – v období před samotnou
výukou a bezprostředně po ní. Závislé měřené veličiny byly komplexní znalosti
o HIV/AIDS – např. kdy došlo k prvnímu sexuálnímu styku, zda byli studenti testováni na
HIV, počet sexuálních partnerů, frekvence užívání kondomů a ochota jít na poradenství
a testování na HIV do 2 měsíců po průzkumu. Dotazník vyplnilo 280 žáků před samotným
výukovým programem ale pouze 260 po skončení programu. Systematický přehled a analýza
vzájemného vzdělávání ukázaly, že výsledky, které program o vzájemném vzdělání mládeže
v oblasti sexuální výchovy přinesl, byly významně spojeny se zvýšením HIV znalostí,
snížením sdílení injekčních jehel mezi uživateli drog a zvýšeným užíváním kondomů.
Výsledky také ukazují, že studenti, kteří se dozvěděli o možnosti testování HIV, byli
ochotnější jít na odborné poradenství. Komplexní nově nabité znalosti související s virem
HIV se projevily jako větší zájem studentů jít na testování ohledně možnosti nakažení virem
HIV. Byly také zjištěny pozitivní změny v rizikovém sexuálním chování. V porovnání
kontrolní a intervenční skupiny odpovědělo více studentů z intervenční skupiny, že se
zúčastní testování na HIV, více kladných odpovědí bylo také na to, že limitují sexuální
partnery pouze na jednoho, a jsou ochotnější používat kondom. Avšak posun mezi oběma
zkoumanými skupinami hodnotí autoři jako statisticky nevýznamný. Argumentují výsledky
dalšího systematického přehledu školních intervenčních programů, které naznačují, že
znalosti a postoje jsou změněny nejsnáze, zato změnit chování mladistvých je mnohem
15

náročnější. Malé pozitivní posuny ve znalostech a v opatření proti nákaze lze vysvětlit
předpokladem, že vzájemné vzdělávání od vrstevníků nemusí být důvěryhodným zdrojem
informací o HIV/AIDS pro školní mládež. Nicméně všechny pozitivní změny týkající se
sexuálního chování byly zaznamenány mezi studenty intervenční skupiny. Proto lze tento
způsob výuky vyhodnotit jako významný při uskutečňování pozitivních změn pohlavního
chování školní mládeže a zabránit jim od smrtící epidemie HIV/AIDS.25
Podobný program proběhl i v Jihoafrické republice. Skupina pedagogů, kterou
tvořili vedoucí členové regionálních programů, vycvičovala a podporovala dobrovolnické
mládežnické pedagogy, ve věku 18 - 25 let, známé jako groundBREAKERs, kteří poté
pracovali v konkrétních komunitách v západní oblasti země.26

ii. Freireanský přístup
Dalším možným výukovým procesem by mohla být výuka ve stylu freireanského přístupu.
Paulo Freire jako vychovatel nepovažoval studenty za prázdnou nádobu, do níž budeme
vědomosti nalévat, ale viděl v nich individuální jedince, kteří se aktivně zapojí do výukového
procesu.27 Takto zaměřená výuka může začít přímým kladením otázek, které studenti mají. V
takovém přístupu je učitel otevřen různým otázkám, názorům, a zkušenostem, které studenti
vyřknou a mohou se využít jako zdroje pro efektivní výuku. Tento přístup vyžaduje ale
důvěru učitele, stejně jako jeho silnou znalostní základnu, která je potřeba rozvíjet. Výzvou
proto zůstává otázka, zda jsme schopni připravit učitele s těmito schopnostmi v oblastech
subsaharské Afriky.28

iii. Školní kluby
Malawi je dalším postiženým státem, který má vysoké procento nakažených virem HIV.
Některé střední školy jsou součástí EDZI - TOTO (Anti - AIDS) organizace. Tato organizace

Menna, Takele, Ahmed Ali, and Alemayehu Worku. 2015. “Effects of Peer Education Intervention on HIV/AIDS Related
Sexual Behaviors of Secondary School Students in Addis Ababa, Ethiopia: A Quasi-Experimental Study.” Reproductive
health. 12(1): 8.
26
Gacoin, Andrée E. 2016. “Who Am I? Identity and the Facilitation of Local Youth Lives within Sexuality Education as an
HIV Prevention Strategy.” Curriculum Inquiry. 46(4): 408–426. http://dx.doi.org/10.1080/03626784.2016.1205941.
27
“Paulo Freire School.” 2018. Paulo Freire Freedom School. [cit. 2018-03-10]. https://www.paulofreireschool.org/.
28
Francis, Dennis A. 2010. “Sexuality Education in South Africa: Three Essential Questions.” International Journal of
Educational Development. 30(3): 314–319
25
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je vedena formou školních klubů. V těchto klubech, děti píší písně, hry a básně o HIV/AIDS
a jeho prevenci. V této rozvojové a chudé zemi může být taková to organizace vhodnou
strategií v boji proti HIV, jelikož takovýchto příležitostí je v zemi málo. Tyto kluby jsou
důležité, protože učí děti, jak přežít pandemii nejen v Malawi, kde jeden dospělý ze tří je HIV
pozitivní. 29
Podobným stylem školních klubů je řešena organizace LoveLife, která spolupracuje
se základními a středními školami, především v Jihoafrické republice. Jejich přístup
k mladým lidem probíhá především prostřednictvím sítě škol a vztah k těmto školám a jejich
podpora je rozhodující pro úspěch a dosah mnoha jejich programů. Do konce roku 2015
společnost LoveLife zaregistrovala celkem 2 356 aktivních škol ve všech provinciích. Nejvíce
registrovaných škol bylo 32 % středních škol, 25 % registrací bylo základních
a kombinovaných škol. LoveLife funguje jako formativní národní pedagogika zaměřená na
téma „mládež, sexuální výchova a HIV a AIDS“.30 LoveLife nabízí dva základní programy,
přičemž LoveLife Games program je založen na energickém a živém zájmu mladých lidí,
který byl realizován prostřednictvím úzké spolupráce a partnerství s oddělením sportu
a rekreace Jižní Afriky. Toto pozitivní partnerství zajistilo, že budování kapacit, rozvoj
mládeže a programy zdravého životního stylu jsou podporovány a realizovány při sportovních
a rekreačních aktivitách v celé Jižní Africe. Využití sportu, rekreace, umění a kultury jako
platformy pro šíření pozitivních zpráv o životním stylu cílovým skupinám zajistilo
udržitelnost strategie loveLife. Druhý program LoveLife family uznává významnou roli,
kterou hrají rodiče při ovlivňování života mládeže. Program stojí na tvrzení, že otevřená
komunikace o sexu a sexualitě mezi rodičem a dítětem významně snižuje rizikové chování.
LoveLife nadále staví na potřebě usnadnit komunikaci mezi rodiči a dětmi a poskytnout
platformu pro zapojení rodičů do kampaně organizace na budování silnějších rodin. LoveLife
realizuje tři programy na podporu přestavby rodin. V provinciích v Jihoafrické republice má
LoveLife devět provinčních výkonných manažerů, kteří jsou zodpovědní za implementaci
programu a sběr dat pro sledování a hodnocení. Národní telefonní centrum LoveLife je také
zaměřeno na podporu otevřené diskuse o sexu a sexualitě u adolescentů a rodičů, zvýšení
možnosti přístupu ke zdravotnickým službám a propojení mladých lidí s programy LoveLife.
LoveLife ale není oficiální součástí jihoafrického školního systému. Vychovatelky LoveLife,
Needham, Dale. 1996. “The Reality of Despair: AIDS in Malawi.” CMAJ: Canadian Medical Association Journal. 155(1):
91–92
30
Lesko, Nancy. 2007. “Talking about Sex: The Discourses of LoveLife Peer Educators in South Africa.” International
journal of inclusive education. 11(4): 519–533.
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které zajišťují chod ve školách, jsou obvykle spárovány s učitelem orientujícím se na životní
prostředí nebo občanskou výchovu. Obsah LoveLife je obecně považován za doplňující
k učivu orientovanému na život.31

c. Vzdělání učitelů a jeho nedostatky
Účinek formálního vzdělávání a vyšší vzdělání obecně vede ke zdravějšímu životu
a dlouhověkosti. Formální vzdělávání bylo označeno za vedoucí „společenskou očkovací
látku“. Vzdělávání prostřednictvím školní docházky se pravděpodobně stává nejúčinnějším
faktorem nejen v sociálním dospívání obyvatelstva.32 Současně jako makrosociální instituce,
vzdělání je pro současnou společnost zásadní v demografické situaci a kulturní vzestup za
posledních 150 let.33

Téma HIV, AIDS a sexuální výchova jsou v Afrických státech integrovány do
vzdělávacích učebních osnov hlavně pod názvem „Osobní blaho“. Dokumenty kurikula
nestanoví podrobnosti pro praktické využití. Jako další problém spojený s využitím
preventivních programů se jeví nejednotný přístup politických dokumentů, jako je např.
„Národní politika HIV/AIDS pro studenty a pedagogy ve veřejných školách“, či již zmíněný
dokument „Naléhavost HIV a AIDS: Pokyny pro pedagogy“,což přidává na zmatku
a nevědomosti učitelů, jak látku vyučovat. To, že nejsou přesně formulované výukové cíle,
potvrzuje i vyhláška Katedry školství, platná pro jižní Afriku, která stanovila mimo jiné
i větu, že by výuka měla být předložena vědeckým, ale pochopitelným způsobem.34
Vzdělávací vstup je příliš složitý a imaginární. Je nutné přizpůsobit vyučovanou látku věku
posluchačů a dalším okolnostem. Mezi to patří také samotný výstup a reakce žáků na daný
problém, schopnost pedagoga zpětně kriticky vyhodnotit, proč byla reakce studentů právě
taková atd. Tato úvaha je spíše pedagogickým uměním představit si sociální identity a jejich
vztahy mezi sebou jinak.35 Navzdory dobrým úmyslům Ministerstva školství při integraci
HIV/AIDS a sexuální výchovy do učebních osnov, vyvstala otázka ohledně odborné přípravy
“LoveLife.” 2015. LoveLife: Programmes. [cit. 2018-01-10]. https://lovelife.org.za/en.
Baker, David P. et al. 2017. “The Population Education Transition Curve: Education Gradients Across Population
Exposure to New Health Risks.” Demography. 54(5): 1873–1895.
33
Brint, Steven. 2016. 45 The Schooled Society: The Educational Transformation of Global Culture. SAGE Publications
Sage CA: Los Angeles, CA.
34
Asmal, Kader. 1999. “National Policy on HIV/AIDS, for Learners and Educators in Public Schools, and Students and
Educators in Further Education and Training Institutions.” Government Gazette. 410(20372): 1–64.
35
Gacoin, Andrée E. 2016. “Who Am I? Identity and the Facilitation of Local Youth Lives within Sexuality Education as an
HIV Prevention Strategy.” Curriculum Inquiry. 46(4): 408–426. http://dx.doi.org/10.1080/03626784.2016.1205941.
31
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místních učitelů poskytovat správně a efektivně sexuální výchovu.36 Významnou překážkou,
které čelí preventivní programy, se tak stává fakt, že většině učitelů jihoafrických škol se
nedostává uniformního vzdělání a školství tak čelí nedostatečné odborné přípravě. 37 Potvrzuje
to i průzkum provedený v několika jihoafrických školách. Učitelé místních škol, které výuku
o HIV představují v rámci sexuální výchovy, nemají dostatečné, ucelené vzdělání a přípravu
k tématu, tím je učební náplň velmi zúžena a čas vymezený na výuku je i podle vyučujících
nedostatečný.38 Mezi další hlavní problémy afrického školství, které byly naznačeny v úvodu,
patří mimo jiné samotný nedostatek učitelů a jejich ztráta, v extrémních případech i např.
úmrtím učitele. Povolání učit v sobě nese ohromnou výzvu, učitelé se musejí kromě samotné
role pedagoga stát také pečovateli, poradci a zároveň psychology pro děti, které jsou nemocné
či čelí ztrátě někoho z rodiny.39 Učitelé přitom potenciál, hrát klíčovou roli při změně
generace mladistvých v epidemii HIV, mají. Ještě na přelomu století však podle výsledků
průzkumu HEAIDS (2010), bylo vzdělávání o HIV a AIDS ve školách a vysokoškolském
vzdělávání v subsaharské Africe velmi zanedbané. Popírání epidemie a její včasné neřešení
daly zelenou dalšímu šíření viru. Během uplynulého desetiletí se od učitelů čím dál častěji
očekávalo, že budou mít výborné podvědomí a znalosti o HIV/AIDS a budou fungovat jako
„agenti prevence“. Zatímco potřeba upřednostňovat vzdělávání učitelů o HIV a AIDS je stále
více diskutována a uznávána, je ještě třeba udělat mnohem více, připravit pro učitele vhodné
pracovní podmínky a vybavení. Mezi iniciativy většiny států subsaharské a jižní Afriky patří
další odborné vzdělávání kantorů v problematice, například vysokoškolské vzdělávání
kantorů, a to především v Jihoafrické republice. Takovým programem je například projekt
označený jako „ACE (HAT) – Realita HIV/AIDS“. Jedná se o program, který je určený pro
studenty druhého a posledního ročníku vysoké školy, kteří se mají stát kantory. Student je
zaměstnán na částečný úvazek, je po něm vyžadováno, aby strávil minimálně 30 hodin
v zařízeních pro nemocné virem HIV, a mohl s nimi komunikovat. Studenti navštěvují
například sirotčince nebo chodí přímo do obydlí nemocných. Studenti jsou poté povinni psát
reflexi na online webových stránkách o jejich zážitcích, mluvit a porovnávat své zážitky
s ostatními studenty. Ukazuje se pozitivní dopad na výuku takto připravených mladých
Rugalema, Gabriel, and Vivian Khanye. 2002. “Mainstreaming HIV/AIDS in the Education Systems in Sub-Saharan
Africa: Some Preliminary Insights: HIV/AIDS and Education.” Perspectives in Education. 20(1): 25–36.
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Rooth, Edna. 2005. “An Investigation of the Status and Practice of Life Orientation in South African Schools in Two
Provinces.” PhD Thesis. University of the Western
Cape. http://etd.uwc.ac.za/bitstream/handle/11394/1838/Rooth_PHD_2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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učitelů, jsou ochotnější například ve změně životního stylu, podporují zdravou výživu, jsou
chápavější a nabízejí podporu postiženým a znevýhodněným studentům. Je nutné však
dodržet základní etické a sociální aspekty, a to například základní práva pacientů. Pro
studenty to znamená dodržet mlčenlivost o jejich zdravotním stavu, který nesmí být, například
týkající se nákazy HIV, zveřejněn.40
Od roku 2011 funguje program krátkého kurzu zaměřeného na vzdělávání učitelů.
Obsahuje dva moduly, z nichž oba dva trvají jen dva dny. První program „HIV a Já“ je
zaměřený na rozvinutí pochopení dopadů epidemie na přátele, rodinu a společnost. Druhý
program nese název „Zlepšení výuky HIV a AIDS“ a nabízí nové strategie a řešení této
problematiky ve výuce. Po skončení tohoto kurzu proběhlo vyplnění dotazníku zúčastněnými
se učiteli, a z 9 účastníků v prvním konání tohoto programu, 4 odpověděli, že namísto
smíšených a nepříjemných pocitů mluvit o tomto tématu, které měli před zúčastněním se
v kurzu, se nyní cítí sebevědomější a odhodlanější předat informace o problému HIV a tím
čelit této epidemii. Nutností je bohužel mít dostatečný počet motivovaných a vhodně
vyškolených pedagogických pracovníků, které školení kantorů provádějí.41 Zajímavé jsou
zkušenosti učitelů, které byly sepsány dva roky po jejich účasti na programu v rámci
výzkumného záměru „Youth as Knowledge Producers (YAKP)“, který jim poskytl výcvik
cílený na praktické zkušenosti s participačními vizuálními metodami pro HIV/AIDS vzdělání.
Jedná se o propojení problematiky HIV/AIDS s jinými činnostmi než teoretickou výukou,
a to zapojuje učitele do technik jako je koláž, kreslení, fotografie nebo například video
produkce. Tyto techniky zvyšují porozumění HIV/AIDS a rozvíjejí jejich reflexivní chápání
epidemie.42 Tyto metody by měly učitelům usnadnit komunikaci a práci se studenty. Většina
učitelů, která program podstoupila, se shoduje na základních bodech. Práce s vizuálními
metodami je mnohem zřetelnější, jasnější, zábavnější pro žáky a díky tomu se lépe vyučuje. Je
to naprosto odlišný způsob od klasické frontální výuky a studenty zaujme a zapojí aktivně do
hodiny. Učitel se se studenty sblížil na osobní úrovni a atmosféra ve třídě se pozměnila. Tento
program nabízí učitelům trochu jinou zkušenost, výzvu a nesporně mnoho výhod při použití
těchto netradičních metod ve výuce. Zároveň tento přístup ale vyžaduje určité technické
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znalosti a případnou podporu ze strany programu YAKP a schopnost učitelů reagovat na
různé problémy a otázky žáků, které mohou vyvstat.43
Existuje tedy široká škála řešení a dalších výukových programů pro další vzdělání
učitelů, aby měli učitelé více vědomostí a představu, jak téma efektivně vyučovat. Učitelé se
stali výrazně informovanější a komunikativnější nejen co se epidemie týče. Takto dále
vzdělaní učitelé mohou podpořit a poskytnout péči nejen svým studentům, ale i kolegům.
Existují 3 zásadní výsledky, které se objevily po uskutečnění těchto výukových programů pro
učitele. Za prvé, nejlépe se příklady demonstrují na specifických životních zkušenostech.
Za druhé, účastníky kurzu je vhodné zapojit aktivně do výuky a za třetí, v rámci programu
Expozice, tj. vystavení mladých pedagogů skutečnosti a realitě (návštěva a následná diskuse
nad HIV pozitivními jedinci) přineslo pozitivní výsledky – většina zúčastněných studentů se
ochotněji začala zajímat o epidemii HIV a byli více odhodláni téma převést do své výuky. 44
Přitom je nutno zdůraznit, že nejen samotné vzdělání, ale také osobnost učitele, spokojenost
s jejich vlastním sexuálním a osobním životem a mimo jiné i schopnost udržet disciplínu
ve třídě je velmi důležitá při realizaci sexuální výchovy.45
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4. Výuka o HIV v Česku
Výrazný nárůst nových případů infekce virem HIV zaznamenal v posledních osmi letech
region východní Evropy. Ostatní Evropa, zejména její střední část, patří mezi nejméně
postižené oblasti. Českou republiku lze proto označit za zemi s nízkým výskytem HIV
infekce. Přesto v České republice dochází v posledních pěti letech k soustavnému vzestupu
počtu nových případů. V roce 2008 jich bylo již 147. Nejčastější způsob přenosu viru je skrze
homosexuální styk (55 %), přibývá i případů heterosexuálních (30 %). Naopak stále je
relativně nízký počet nových případů HIV infekce u injekčních uživatelů drog (5-7 %). Na
rozdíl od mužské populace, podíl infikovaných žen zůstává dlouhodobě stabilní a představuje
zhruba 20 %. Z hlediska regionů je nejpostiženější oblastí nejlidnatější region - hlavní město
Praha, po ní následuje Středočeský a Karlovarský kraj. Průměrný věk je při stanovení
diagnózy 32 let, u žen je nejčastěji diagnóza sdělována mezi 20-24 roky. Tím se řadíme mezi
země, kde HIV infekce postihuje především mladou generaci. Zatímco HIV prevalence je
v populaci odhadována na 0,01 %, stoupá u injekčních uživatelů drog – pohybuje se již
v desetinách procent a nejvyšší je u homosexuálních mužů, a to zhruba 2%.46

a. Výuka v rámci sexuální výchovy v ČR
Někteří rodiče mají k výuce sexuální výchovy určité morální výhrady, ale je důležité
podotknout, že nemusí být v některých oblastech sexuální výchovy dostatečně informovaní.
Výuka sexuální výchovy na škole tak může značně přispět v žákově informovanosti a je také
důležitá v tom, že je zaměřená na komplexní přípravu dětí a mladých lidí na vstup do
dospělosti. V České republice není sexuální výchova samostatným předmětem.47 Ve školních
kurikulárních dokumentech České republiky je téma sexuální výchovy zařazeno v základním
vzdělávání do celku Etická výchova a do vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“, které
obsahuje témata jako soužití a chování lidí, základní poznatky o globálních problémech,
partnerství, rodičovství a právě základy sexuální výchovy.48 V dokumentech pro
středoškolské vzdělávání je téma sexuální výchovy zařazeno do vzdělávací oblasti „Výchova
ke zdraví“, do kategorie „Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence“. Do této kategorie
“Sexuální Výchova- Vybraná Témata pro Učitele.” 2009. Výchova ke zdraví. [cit. 2018-03-10].
www.msmt.cz/file/8304_1_1/
47
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spadají například pohlavně přenosné choroby (HIV/AIDS), jsou sem zařazena témata poruchy
příjmu potravy nebo civilizační choroby.49
Kvůli již zmíněnému nárůstu případů infekce virem HIV i v České republice, je
důležité na témata sexuální výchovy a prevence nezanevřít a obeznámit dospívající žáky
s danou problematikou, a nespoléhat se jenom na vliv medií a dalších komunikačních
technologií. Je velice důležité, aby tato choulostivá témata přednášel žákům proškolený učitel,
a to osoba, která má zkušenosti nejen v dané problematice, ale také v psychologii. Hodiny
sexuální výchovy je vhodné vést ve formě diskusí. Tento předmět by měl žáky připravit na
určitá fakta a poznatky, které je v dospělosti mohou potkat a měli by na ně být připraveni
a aplikovat je v jejich rodinném životě. Jsou to například pohlavní nemoci, nechtěné
těhotenství, nebo se setkají s lidmi, kteří trpí určitou deviací. Žáci by se mimo jiné měli také
naučit respektovat každou osobu jako individuální stvoření s určitými, pro ni speciálními,
potřebami.50 Z hlediska prevence jsou považovány mezi nejúčinnější zbraně v boji se šířící se
infekcí změny tří věcí - znalostí, postojů a chování. Zatímco šíření informací je vcelku
jednoduchým procesem, docílit změny chování, a to zejména sexuálního, je podstatně
složitější. Za nejčastější trias prevence sexuálního přenosu se považuje metoda prevence
“ABC“, tedy buďto A - abstinence, B - být věrný jednomu partnerovi, C – použití kondomu.51

b. Další výukové prostředky
Mezi nejčastější způsoby ochrany proti HIV/ AIDS patří preventivní programy. Národní
program boje proti AIDS sdružuje Fórum nevládních organizací, jedná se o celkem
30 organizací, které působí v České republice. Tyto organizace mají na starost především
preventivní programy, které jsou realizovány různými způsoby. Všechny organizace spojuje
členství ve Fóru, některé organizace spolu dokonce dlouhodobě spolupracují (například Česká
společnost AIDS pomoc a Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu). Projekty
můžeme rozdělit do dvou skupin, podle toho kým jsou vedené. Jedná se buďto o projekty
vedené dospělými lektory, zaměstnanými danými organizacemi nebo dobrovolníky (neboli
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http://www.nuv.cz/file/159.
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peer lektory), kteří jsou podobného věku jako studenti. 52 Jedná se o stejný typ projektu, jako
již zmiňovaný preventivní projekt v Africe.

i. Metoda vzájemné výuky v ČR
Tak, jako funguje metoda vzájemného vyučování peer lektory v Africe, funguje i v České
Republice. Peer programy se zaměřují kromě HIV/AIDS také na problematiku drog, alkoholu,
kouření a násilí. Peer výchova je i českými odbornými organizacemi považována za
nejúčinnější formu prevence. Za úspěchem peer výchovy může stát fakt, že se jedná
o program, který je interaktivní, a že s mladými lidmi hovoří jejich vrstevník. V České
republice je tato metoda organizována skrze organizace, například Mládeží Českého
červeného kříže. Tato organizace je samostatně působící hnutí v rámci Českého červeného
kříže, které vzniklo v roce 1990. Mládež Českého červeného kříže zajišťuje mimo jiné také
vývoj mladých lidí v samostatné osobnosti - umožňuje dětem a mládeži seberealizaci
v přípravě a uskutečňování vlastních programů v duchu humanitárních principů Červeného
kříže. Mezi její cíle patří například vychovávat mladé lidi k odpovědnosti za své zdraví
a život, schopnost poskytnout první pomoc, atd. Tyto cíle uskutečňuje Mládež Českého
červeného kříže pomocí projektů, jakým je například ´HIV/AIDS a život nás všech´. Tento
projekt funguje od roku 1992. Mladí peer lektoři se snaží otevřeně a za použití inovativních
metod diskutovat se studenty o problematice HIV/ AIDS a s ní souvisejícími tématy. Besedy
konané tímto projektem se uskutečňují převážně na školách v rámci výuky. Do projektu se
mohou přihlásit dobrovolníci starší 16 let, kteří jsou následně odborně proškoleni během
čtyřdenního semináře. Beseda je doplněna o přednášky odborníků a často se jí také zúčastňuje
HIV pozitivní člověk.53 Další organizací, která u nás působí a vytvořila projekt na principu
vzájemné výuky, je Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Byla založena
v roce 1991 a ztotožňuje se s posláním organizace International Planned Parenthood
Federation, která působí ve více než 150 zemích světa. Mezi hlavní cíle této organizace patří
podpora plánování rodiny, sexuální výchova a také vzdělávání odborníků v této oblasti. Tato
organizace zajišťuje peer program s názvem „Netopeeři“. Základem tohoto projektu je
vytvoření sítě dobrovolníků na středních školách. Jeho název je odvozen z anglických slov
„NET OF PEER“, což v překladu znamená „síť dobrovolníků – lektorů“, a ve zkratce tedy
Veselá, Pavlína. 2010. “Prevence HIV Na Školách.” str. 17
“Výroční Zpráva Českého Červeného Kříže 2008.” 2008. [cit. 2018-04-01].
http://www.cervenykriz.eu/cz/archiv_vyroc_zpr/VZ_CCK_2008.pdf.
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Netopeer. Členy se stávají nejčastěji dobrovolníci, které téma zaujalo a chtějí být aktivní
v tomto druhu prevence a zároveň se zúčastnili akce Červená stužka, kterou organizuje
stejnojmenná organizace. Nový člen musí projít dvěma stupni programu, než se z něho stane
peer lektor. Nejprve se musí seznámit s problematikou HIV/AIDS, naučí se vést samostatně
besedu a setká se s HIV pozitivním člověkem. Druhý stupeň s názvem Maják je určen
dobrovolníkům, kteří prošli prvním stupněm. V rámci tohoto stupně musí vykonat další
besedu na téma partnerské vztahy a antikoncepce, kterou uskuteční po zaučení ve formě
přednášky. Besedy nejprve vykonávají před svou vlastní třídou, poté ve vedlejších třídách
a dále mohou i na dalších školách. V zásadě musí na besedě zaznít způsoby přenosu a ochrany
před pohlavními nemocemi, jinak si ji může dobrovolník upravit podle svého vkusu.
Dobrovolníci dostanou zpětnou vazbu na jimi provedenou besedu skrze dotazníky od
studentů, kteří je vyplní po skončení besedy. Tím se mohou zaměřit na své chyby a pracovat
na jejich minimalizaci.54

ii. Neziskové organizace
Jak je již popsáno výše, většina boje proti HIV/AIDS je vykonávána skrze preventivní
programy neziskových organizací. Mezi další organizace, které v České republice působí
a zároveň je tato organizace členem Fóra, patří Centrum etické výchovy a prevence sociálně
patologických jevů. Hlavním cílem této organizace je vykonávání primární prevence
rizikového chování u dospívajících, se zaměřením se na odpovědnost v manželství, sexu,
apod. Tato organizace vzdělává odborníky v problematice prevence - metodiky prevence,
učitele, vychovatele a poradce. Nabízí 6 odborných seminářů, z nichž se „Prevence
HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících“ a „Rizikové chování
dospívajících“ týkají přímo problematiky HIV/AIDS. Mimo jiné publikuje tato organizace
různé informační materiály a knihy, nabízí programy středním i základním školám na různá
témata, která se prolínají. Problematice HIV/AIDS jsou věnovány programy Free teens,
Sex a láska a WAIT.55
Občanské sdružení ACET (AIDS Care Education and Training) vzniklo v roce 1993
a je součástí světového sdružení ACET International Alliance. Tato aliance je mezinárodní
křesťanská organizace, která působí ve 23 zemích světa, především v Evropě, ale také
54
55
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v Africe. Lektoři ACETU přednášejí na školách bohaté spektrum témat, nejvíce ale téma
HIV/AIDS v rámci projektu Zvol si život. Obsahem přednášky není pouze předání informací
o problematice HIV/AIDS, ale informace jsou podávány s důrazem na partnerské vztahy.56
Přednáška poukazuje na hodnoty ve vztahu, který by měl být založen především na věrnosti
a oddanosti. Jako způsob ochrany před HIV je v přednášce ACET vyzdvihnuta sexuální
abstinence a budoucí manželská věrnost.57

Organizace AIDS pomoc vede projekt „Besedy o HIV a AIDS“. Tyto besedy necílí jen na
samotná fakta, ale jsou prakticky zaměřené a kladou důraz na životní zkušenosti. Často
samotnou besedu vedou HIV pozitivní lektoři, či ostatní pracovníci, kteří jsou v přímém
kontaktu s HIV pozitivními. Tím lze docílit osobních a životních poznatků a postřehů, které
jsou cennější, než holá fakta. Cílem lektorů je předat pravdivé informace o onemocnění,
varovat před rizikovým chováním a mimo jiné poukázat, že není důvod se stranit HIV
pozitivních jedinců. Tito jedinci jsou totiž velmi často vystaveni diskriminaci, která pramení
z nedostatku informací. Tímto způsobem prevence lze takovémuto chování populace zamezit.
Školní besedy se uskutečňují buďto v samotných budovách škol nebo je možnost přednášek
v sále Domu světla. Tato organizace nabízí přednášky také pro širokou veřejnost, které jsou
součástí filmového promítání, například „Jeden svět“. Většina besed lze rozdělit na čtyři
bloky. V prvním se posluchač dozví fakta – důležité informace o HIV/AIDS, včetně
aktuálního počtu infikovaných osob a způsobu jejich života. V druhém bloku je věnován
prostor obrazové části či videím s tématikou způsobu infekce buňky daným virem. Třetí blok
navazuje přímo na blok druhý, kdy lektor komentuje video a způsob přenosu viru, jednotlivá
stádia onemocnění. Ve čtvrtém bloku dochází k představení nic netušícím posluchačům, že
sám lektor je HIV pozitivní. Tímto krokem se snaží organizace zprostředkovat veřejnosti
poznání, že HIV pozitivních lidí je netřeba se obávat. Následuje prostor pro jakékoliv dotazy
na lektora.58

“Preventivní Programy.” ACET. [cit. 2018-03-10]. https://www.acet.cz/prevence.
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5. Porovnání výuky o HIV v subsaharské Africe a ČR
Po provedení rešerše odborných článků týkajících se výuky a prevence HIV v afrických
zemích, můžeme říci, že je toto téma v africké oblasti dostatečně rozebíráno. I přes vysoký
počet odborných publikací i preventivních programů se výuka i nově vznikající preventivní
programy pořád rozšiřují a zlepšují. Organizace, poskytující preventivní programy, často
spolupracují s konkrétními školami a také nabízejí podporu do postižených rodin. Těchto
institucí existuje tedy pro africké země dostatek, většina je ale zahraničních a jedna odborná
publikace odkazovala pouze na jeden program, který se přímo uskutečnil v Africe, a vznikly
díky němu školní africké osnovy. Obecně ale mají afričtí učitelé problém s nekonkrétním
vymezením vzdělávacích plánů a nemají tedy dostatek informací a předloh, podle čeho toto
téma vyučovat. Dalším velkým problémem afrického školství je nedostatek kvalifikovaných
učitelů. Takže lze tvrdit, že preventivní programy mohou být dokonale kvalitně zpracované,
ale bez pedagogů, kteří je nebudou umět vyučovat, jsou neefektivní.
Situaci v České republice lze zhodnotit tvrzením, že zde existuje dostatečné množství
kvalifikované síly ve formě pedagogů a dalších specialistů, je potřeba ale neusnout na
vavřínech – počet infikovaných osob v ČR každým rokem i nadále přibývá. Velmi efektivní,
i co se změny chování týče, se ukázala metoda vzájemné výuky peer žákem. Žáci
vrstevníkovi lépe naslouchají, po skončení besedy byli ochotnější zúčastnit se testování na
HIV i k použití antikoncepčních pomůcek. Tento názor potvrzují odborné publikace
z Afrického kontinentu i v České republice a hodnotí tento preventivní program jako jeden
z nejefektivnějších.
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6. Závěr
Díky této rešeršní práci jsme došli k několika zajímavým závěrům. Postiženější země světa –
tedy státy subsaharské Afriky, mají vyšší počet zpracovaných odborných publikací na témata
„výuka HIV na středních školách“ a mnoho aktivních preventivních programů. Situace
v České republice je ale v počtu odborných teoretických prací mnohem horší. Na toto téma
jich existuje jen minimum. Co se týče preventivních programů působících v ČR, je situace
příznivější než v případě publikací. Existuje u nás velmi mnoho neziskových organizací
a téměř každá nabízí preventivní programy do škol nebo další vzdělávání pedagogů,
psychologů i lékařů. Více jsem se zaobírala dopodrobna jen třemi neziskovými organizacemi,
stejně tomu tak bylo v Africe. Je velmi zarážející, jak málo odborných publikací a průzkumů
bylo zpracováno přímo v Africe. Bylo by tedy vhodné rozšířit v ČR počet teoretických prací
na toto téma a případně díky pozitivním výsledkům preventivních programů v ČR pomoci
africkým zemím, které s infekcí bojují mnohem více než my v ČR.
V několika publikacích současně se objevil názor, že i přes preventivní opatření (nejčastěji
přednášky na danou problematiku) se mladiství nevzdávají rizikového chování. Toto lze
potvrdit tvrzením, že změnit míru vědomostí lze vcelku snadno, ale změnit chování je
podstatně náročnější. Tedy pokud bychom chtěli snížit počet přibývajících infikovaných osob
HIV v Africe, je nutné vzít v potaz behaviorální aspekty mladistvých a je také nutné mít na
vědomí kulturní odlišnost. Například si uvědomit i skutečnosti, že některé děti si z finančních
důvodů školu dovolit nemohou, je zde velmi málo pedagogů s odborným vzděláním v této
problematice, atd. Je třeba navrhnout preventivní program do afrických škol, který by aktivně
spolupracoval s místním ministerstvem školství i zdravotnictví, a mohl tedy případně upravit
a upřesnit výuku prevence HIV do místních osnov. Diplomová práce by tedy mohla navázat
na tuto problematiku a brát v potaz nedostatky afrického školství a jedna z možných cest je
navrhnout preventivní program do africké školy. Bylo by možné navázat na tuto rešerši
podrobným průzkumem a vyzdvihnutím konkrétních preventivních programů v ČR, zhodnotit
jejich slabé a silné stránky a pomocí této předlohy navrhnout „dokonalý“ preventivní program
do Afriky.
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