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Kvóty: Region (Oblasti NUTS 2), velikost místa bydliště, pohlaví, 
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Počet dotázaných: 1115 
  
Metoda sběru dat: Osobní rozhovor tazatele s respondentem 
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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 považují1, jak se příslušné instituce věnují této 
problematice2, a zda se sami obávají nákazy touto chorobou3. 

 

                                                           
1 Otázka: „Je nebo není podle Vás onemocnění AIDS v současné době v České republice 
problémem?“ 
2 Otázka: „Podle Vašeho názoru, zabývají se příslušné instituce v České republice problematikou 
onemocnění AIDS…“ 
3 Otázka: „Nakolik se obáváte, že byste Vy sám mohl onemocnět AIDS?“ 
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Dvě třetiny Čechů se domnívají, že onemocnění AIDS v současnosti pro Českou 
republiku rozhodně (30 %) či spíše (36 %) představuje problém. Čtvrtina pak 
toto onemocnění za problém spíše (23 %) či rozhodně (3 %) nepovažuje (viz 
graf 1). 

 

Graf 1: Je nebo není podle Vás onemocnění AIDS v současnosti v ČR 
problémem? 
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Nadpoloviční většina  českých občanů (57 %) se domnívá, že příslušné instituce 
se problematice onemocnění AIDS věnují přiměřeně. Necelá čtvrtina (22 %) 
soudí, že pozornost věnovaná této problematice ze strany institucí je 
nedostatečná, a pět lidí ze sta považuje tuto pozornost za přehnanou (viz graf 
2).   

 

Graf 2: Podle Vašeho názoru, zabývají se příslušné instituce v České 
republice problematikou onemocnění AIDS… 
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Třídění druhého stupně ukázalo, že názory na obě výše zmiňované otázky se 
podle základních sociodemografických charakteristik (pohlaví, věk, vzdělání) 
neliší.  

 

Naprostá většina Čechů (81 %) se neobává nákazy virem HIV, přičemž téměř 
polovina se rozhodně neobává a další třetina se přiklonila k odpovědi, že se 
neobává spíše. Obavy z nákazy tímto virem spíše pociťuje zhruba desetina 
dotázaných, dalších 5 % se nákazy virem HIV obává rozhodně (viz graf 3). 
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Graf 3: Nakolik se obáváte, že byste Vy sám mohl onemocnět AIDS? 
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Rozdíl v obavách z nákazy virem HIV se projevil především podle věku. Nákazy 
se obávají častěji lidé z nejmladší věkové skupiny do 29 let. Nákazy se neobávají 
především lidé šedesátiletí a starší. Častější obavu z nákazy projevili také lidé se 
základním vzděláním a lidé ze severozápadu Čech. 


