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Komentář a připomínky k textu::
*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska.
Cílem bakalářské práce bylo zjistit vliv informovanosti o pohlavně přenosných chorobách na sexuální
chování mládeže na vybraných středních školách. Jedná se o velmi aktuální téma vzhledem ke stále se zvyšující
incidenci těchto onemocnění (STD) a to zejména onemocnění AIDS. *Chybí jasné vymezení hlavního a dílčích
cílů práce, jsou uváděny až v diskuzi.
Teoretická část práce charakterizuje problematiku pohlavně přenosných chorob, období adolescence
a rozebírá zdravotní gramotnost mládeže. Okrajově se zmiňuje o genderové problematice a zahájení sexuálního
života.
Pro výzkumnou část práce si autorka vytvořila nestandardizovaný dotazník, který rozdala ve 3.
ročnících. Jeho ukázka v příloze ale nekoresponduje s použitým a hodnoceným dotazníkem. Analýza získaných
dat ukázala, že si respondenti výzkumného souboru neuvědomují a podceňují riziko přenosu pohlavních chorob.
Výsledky by mohly být cenným podkladem pro navržení, či vytvoření edukačního manuálu, ev. přednášky,
bohužel, této možnosti autorka nevyužila.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Která zjištění vás překvapila a která považujete za nejvíce alarmující.? A jaká konkrétní opatření byste
v této souvislosti provedla?
2. Jaká je situace s informovaností mládeže a sexuálním chování adolescentů v zahraničí v rámci EU?
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