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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Diplomová práce hodnotí postoje a znalosti o onemocnění způsobených lidskými 
papilomaviry (HPV) a očkování proti HPV u studentů dvou středních škol v Ústeckém kraji. 
Práce přináší zajímavý pohled i na proočkovanost u těchto studentů a je přínosná pro další 
výzkum v této oblasti v České republice. Kladně hodnotím vystoupení studentky na XXVII. 
studentské vědecké konferenci 2019. 
Po formální stránce je v práci minimální množství nepřesností. Práce je psaná čtivě a 
srozumitelně a je řádně citována. 
Komentáře k obsahové stránce: v úvodu autorka uvádí různá fakta, která je také vhodné 
citovat; vytyčený cíl experimetální práce by mohl být zúžen na Ústecký kraj; není zcela 
detailně popsaná metodika studie a nabízí se tím několik otázek, jak bylo dotazníkové 
šetření skutečně provedeno (viz níže); výsledky vycházející z tabulek 9 a 10 nejsou vždy 
v textu relevantně interpretovány (např. v kapitole 5.16 by bylo vhodnější uvést, že ženy 
oproti mužům výrazněji nesouhlasí se zvýšenou promiskuitou či dřívějším započetím 
sexuálního života vlivem očkování); v diskuzi by mohl být větší prostor věnován komentování 
výsledků ve vztahu k celé ČR, příp. situaci rozložení středních škol v Ústeckém kraji. 
 
Dotazy a připomínky:  
1. Kolik měl dotazník ve skutečnosti otázek, jak probíhala jejich konstrukce a kolik času 
studenti dotazník vyplňovali? V kapitole 4.3 například uvádíte číslo otázky 14 a 15, ale nikde 
jinde v metodice otázky číslovány nejsou. 



2. Jak byla zajištěna ochana dat včetně potenciálního etického konfliktu, když respondenti 
byli i nezletilí studenti? 
3. Naleznete výrazné rozdíly ve srovnání s výsledky diplomové práce Veroniky Regnerové 
z roku 2018, která provedla stejné šetření v Královehradeckém kraji? 
4. Jak si představujete zapojení farmaceuta ve screeningu a prevenci infekcí HPV? 
  
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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