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Zdroj dat pro kvótní výběr: Český statistický úřad 
Reprezentativita: Obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Počet dotázaných: 1062 
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
Výzkumný nástroj:  Standardizovaný dotazník 
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V květnovém šetření mapovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění názory na 
problematiku HIV/AIDS v České republice. Občané se vyjadřovali k tomu, za jak velký 
problém výskyt této nemoci považují, jak se příslušné instituce věnují této problematice 
a zda se sami obávají nákazy touto chorobou. 

Výsledky ukazují, že asi pětina obyvatel osobně pociťuje obavy z nakažení a že přibližně 
stejný podíl nepovažuje onemocnění AIDS v současnosti pro Českou republiku za 
problém. V souladu s tím pak také většina české veřejnosti hodnotí zájem příslušných 
institucí v České republice za přiměřený. Souhrnné výsledky ukazují, že klíčovým 
faktorem hodnocení onemocnění HIV/AIDS je vnímání vlastního rizika z nákazy. Platí 
totiž, že čím méně se člověk cítí ohrožený nakažením, tím spíše nepokládá onemocnění 
za problém celé České republiky a zájem odpovědných institucí se mu pravděpodobněji 
jeví jako přiměřený. Při silnějším pocitu vlastního ohrožení pak narůstá jak tendence 
vnímat onemocnění HIV/AIDS jako problém celé společnosti, tak také zájem příslušných 
institucí jako nedostatečný. 
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Nyní již k podrobným výsledkům. Naprostá většina Čechů a Češek (80 %) se neobává 
nákazy virem HIV, přičemž zhruba dva z pěti (41 %) se neobávají „rozhodně“ a téměř 
shodný podíl (39 %) se přiklonil k odpovědi, že se neobávají „spíše“. Obavy z nákazy 
tímto virem pociťuje jen 13 % „spíše“, dalších 5 % se nákazy virem HIV obává 
„rozhodně“. 
 

Graf 1: Nakolik se obáváte, že byste Vy sám mohl onemocnět AIDS?1 
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V porovnání s minulými šetřeními se výsledky toho letošního přiblížily zpět ke stavu 
v roce 2011; a to podobně jako u minulého šetření díky přesunům mezi těmi, kteří se 
„rozhodně neobávají“ a těmi, kteří se „spíše neobávají“. Je tak patrné, že skupina 
obyvatel České republiky, která osobně spatřuje v nakažení virem HIV určité riziko, 
zůstává v posledních třech letech prakticky stejně početná. 

Rozdíly v míře obav z nákazy virem HIV se přitom neobjevují mezi muži a ženami, 
nikterak významně ani mezi lidmi s různým vzděláním. Pouze je lze vcelku přirozeně 
pozorovat s ohledem na věk, když nejvíce se obávají nejmladší věkové ročníky a 
s přibývajícím věkem pak intenzita obav klesá. 

Více než dvě třetiny Čechů se domnívají, že onemocnění AIDS v současnosti pro Českou 
republiku rozhodně (31 %) či spíše (43 %) představuje problém. Zhruba pětina pak toto 
onemocnění za problém nepovažuje (18 % spíše, 2 % rozhodně). 
 

Graf 2: Je nebo není podle Vás onemocnění AIDS v současnosti v ČR 
problémem?2 
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1 Otázka OZ.54: „Nakolik se obáváte, že byste Vy sám mohl onemocnět AIDS? Rozhodně se 
obáváte, spíše se obáváte, spíše se neobáváte, rozhodně se neobáváte?“ 
2 Otázka OZ.52: „Je nebo není podle Vás onemocnění AIDS v současné době v České republice 
problémem? Rozhodně je problémem, spíše je problémem, spíše není problémem, rozhodně není 
problémem?“ 
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Ve srovnání s předchozími výzkumy dochází k postupnému mírnému zvětšování podílu 
lidí, kteří mají tendenci onemocnění AIDS za problém v České republice v současnosti 
považovat (celkový podíl tohoto názoru vzrostl ze 66 % v roce 2011 na 74 % v roce 
2013). 

V rozložení názorů na to, zda HIV/AIDS představuje v současnosti problém, nejsou žádné 
významné rozdíly mezi muži a ženami nebo lidmi různého vzdělání. Pouze z hlediska 
věku je patrné, že nejmladší věková skupina 15-18 let se častěji než ostatní přiklání 
k rozhodnému považování tohoto onemocnění za problém (myslí si to 37 % z nich). 

 

Většina  českých občanů (58 %) se domnívá, že příslušné instituce se problematice 
onemocnění AIDS věnují přiměřeně. Přibližně čtvrtina (23 %) soudí, že pozornost 
věnovaná této problematice ze strany institucí je nedostatečná, a čtyři lidé ze sta 
považují tuto pozornost za přehnanou.  

 

Graf 3: Podle Vašeho názoru, zabývají se příslušné instituce v České republice 
problematikou onemocnění AIDS…3 
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Jen nevýznamné rozdíly ve výsledcích průzkumů ze tří posledních let naznačují poměrně 
stabilní pohled české veřejnosti na tuto problematiku, o čemž svědčí také skutečnost, že 
se v této otázce významně neliší ani názory jednotlivých základních sociodemografických 
skupin obyvatel. 

 

                                                           
3 Otázka OZ.53: „Podle Vašeho názoru, zabývají se příslušné instituce v České republice 
problematikou onemocnění AIDS příliš mnoho, přiměřeně, nedostatečně?“ 


