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Centrum pro výzkum veřejného mínění se v červnovém omnibusovém šetření 

zajímalo o postoje občanů České republiky k problematice HIV/AIDS. 

Reprezentanti populace ČR odpovídali na otázky zajímající se o to, za jak velký 

problém výskyt této nemoci považují, jak hodnotí intenzitu fungování institucí 

věnující se této problematice a do jaké míry se sami obávají nákazy chorobou 

AIDS. 

Výsledky šetření ukazují, že onemocnění chorobou AIDS spatřuje jako 

hrozbu pro vlastní život zhruba sedmina občanů. Obdobný podíl (necelá šestina) 

Čechů a Češek nepovažuje tuto chorobu za jev, který je v současné době 

v České republice problematický. Tyto postoje souvisejí i s tím, jak dotazovaní 

hodnotí práci příslušných institucí, která je podle více než poloviny populace 

přiměřená. Platí přitom, že čím méně se člověk cítí ohrožen nákazou AIDS, tím 

větší tendenci má nepojímat tuto chorobu jako jev v současné době 

problematický. Zároveň je v takovém případě pravděpodobnější, že bude 

hodnotit fungování příslušných institucí jako přiměřené. Pociťuje-li však vlastní 
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ohrožení chorobou AIDS silněji, chápe pak také tuto chorobu jako větší problém 

a práci příslušných institucí jako nedostatečnou. 

 

Konkrétně z analýzy dat vyplývá, že se velká většina (83%) populace České 

republiky onemocnění AIDS neobává, kdy 44% Čechů a Češek odpovědělo, že se 

onemocnění neobává „rozhodně“, a 39%, že se onemocnění neobávají „spíše.“ 

Že se onemocnění („rozhodně“ nebo „spíše“) obává, odpovědělo 14% občanů. 

3% dotázaných odpověděla, že neví. Vypovídá o tom graf 1, který ilustruje také 

časové srovnání odpovědí na tuto otázku v rámci posledních čtyř let. Při 

porovnání výsledků vychází najevo, že oproti předchozímu roku došlo k mírnému 

úbytku (celkem o 4 procentní body) těch, kteří se nakažení virem HIV 

(„rozhodně“ nebo „spíše“) obávají. 

Graf 1: Nakolik se obáváte, že byste Vy sám mohl onemocnět AIDS?1 

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost 2. – 9. 6. 2014, 1049 respondentů starších 15 let, osobní 

rozhovor. 

Reakce občanů na tuto otázku jsou jednotné, ať už na ni odpovídali muži či ženy 

nebo skupiny obyvatel lišící se mezi sebou podle stupně nejvyššího dosaženého 

vzdělání. Odpovědi se však zásadním způsobem liší při zaměření na věk 

dotazovaných, kdy lidé starší než 60 let statisticky významně častěji než lidé 

mladší uvádějí, že se nakažení chorobou AIDS „rozhodně“ neobávají. Obava 

z nakažení tak nepřímo úměrně roste se snižujícím se věkem občanů. 

 

Bezmála tři čtvrtiny občanů považují onemocnění AIDS za jev, který je v České 

republice v současné době „rozhodně“ (31%) nebo „spíše“ (42%) problémem. 

18% dotazovaných uvádí, že tato choroba problémem není. Téměř desetina 

(9%) obyvatel uvedla, že neví, jak na tuto otázku odpovědět. Časové srovnání 

                                                           
1
 Znění otázky: „Nakolik se obáváte, že byste Vy sám mohl onemocnět AIDS?“ Možnosti odpovědí: 

„Rozhodně se obáváte – spíše se obáváte – spíše se neobáváte – rozhodně se neobáváte. 
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odpovědí na tuto otázku nabízí graf 2, který znázorňuje, že oproti loňsku nedošlo 

k žádné statisticky významné změně. Skupina těch, kdo AIDS hodnotí jako 

problém v České republice, je stále poměrně početnější oproti roku 2011, kdy 

tvořila 66% obyvatelstva, zatímco letos čítá 73%. 

 

Graf 2: Je nebo není podle Vás onemocnění AIDS v současné době v 

České republice problémem?2 

 

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost 2. – 9. 6. 2014, 1049 respondentů starších 15 let, osobní 

rozhovor. 

Analýza dat na základě sociodemografických charakteristik občanů ukazuje, že se 

odpovědi neliší na základě věku dotazovaných, ani na základě jejich nejvyššího 

dosaženého vzdělání. Odlišně však na otázku problematičnosti choroby AIDS 

reagují muži a ženy, přičemž muži častěji než ženy uvádí, že tato nemoc 

v současné době v České republice („spíše“) problémem není. 

 

Více než polovina (55%) obyvatel České republiky se domnívá, že se příslušné 

instituce věnují problematice onemocnění AIDS přiměřeně. Téměř čtvrtina (24%) 

občanů soudí, že se jí zabývají nedostatečně, a 4% tvrdí, že je ze strany institucí 

věnována pozornost této problematice přílišná. 17% dotazovaných neví, jak 

odpovědět. 

 

Graf 3: Jak moc se zabývají instituce v ČR problematikou AIDS?3 

                                                           
2
 Znění otázky: „Je nebo není podle Vás onemocnění AIDS v současné době v České republice 

problémem?“ Možnosti odpovědí: „Rozhodně je problémem – spíše je problémem – spíše není 
problémem – rozhodně je problémem.“ 
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Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost 2. – 9. 6. 2014, 1049 respondentů starších 15 let, osobní 

rozhovor. 

Při zaměření na meziroční srovnání je z grafu 3 patrné, že jsou názory veřejnosti 

České republiky v této otázce poměrně stabilní. Rozdíly v odpovědích v rámci 

jednotlivých sociodemografických ukazatelů je možné zaznamenat mezi 

skupinami obyvatel rozdělenými podle věku a nejvyššího dosaženého vzdělání, 

kdy vysokoškolsky vzdělaní, podobně jako občané ve věku 45-59 let mají 

tendenci hodnotit práci institucí ve smyslu jejich pozornosti napřené směrem 

k problému choroby AIDS jako nedostatečnou. Obyvatelé ve věku 30 – 44 let 

častěji než jiní hodnotí práci příslušných institucí jako dostatečnou a občané 

starší 60 let častěji než dotazovaní mladší uvádějí, že neví. 

                                                                                                                                                                                     
3
 Znění otázky: „Podle Vašeho názoru, zabývají se příslušné instituce v České republice 

problematikou onemocnění AIDS?“ Možnosti odpovědí: „Příliš mnoho – přiměřeně – nedostatečně.“ 
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