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1. Volba tématu: Téma je nejen aktuální, ale z hlediska prevence šíření při rostoucích
statistikách postižených a zlepšení informovanosti veřejnosti i velmi potřebné.

2. Teoretická část: Problematika poměrně zřetelně definována, na bakalářskou pract
s dostatečným přehledem poznatků i výběrem relevantních poznatků k danému
tématu.

3. Empirická část: Výzkumný problém definován, metoda dotazníkové akce by měla
vyšší signifikantní váhu při oslovení většího počtu respondentů různých věkových
kategorií i zaměření. Výsledky prezentovány formou tabulek a grafického znázornění,
jsou až na níže uvedené ojedinělé výjimky přehledné a srozumitelné. Diskuze
k dosaženým výsledkům vyvozuje srozumitelné a konkrétní závěry o stavu
informovanosti o IDV a o sexuálnímchování respondentů.

4. Závěry práce: Shrnutí bez připomínek, přínos práce spočívá v potvrzení snížené
informovanosti o onemocnění IDV/AIDS, s čímž zejména v české republice koreluje
zejména v roce 2008 prudký nárůst nově zjištěných onemocnění IDY/AIDS. Materiál
lze využít pro zvýšení informovanosti konkrétních cílových ohrožených skupin osob.

5. Literatura a práce s literaturou či elektronickými médii: Bez připomínek.

6. Kvalita příloh: v předložené kopii práce některá grafická znázornění méně čitelná,
výběr vhodný, další přílohy zcela bez závad.



7. Celkové stanovisko: práci je možné akceptovat jako závěrečnou bakalářskou práci,
přínosy jsou uvedeny výše. Při zpracování a před odevzdáním práce k tisku a vazbě
mohla být ale věnována o něco vyŠŠÍpozornost některým dílčím detailům včetně
stylistického a jazykového zpracování.

Body k diskuzi:
a. Byly věkové kategorie respondentů dotazníkové akce provedené v roce 2005

obdobné při srovnání výsledků obou dotazníkových akcí ?
b. Jaký názor vyjadřuje zpracovatelka bakalářské práce na prevenci dalších

sexuálním stykem přenášených onemocnění /kapavka, syphilis, herpetické
infekce genitálu, apod.! ve vztahu k prevenci HIV/AIDS infekce (při faktu
usnadnění transmise HIV infekce řadou dalších genitálních infekcí a při faktu,
že v mnohých případech se infekce objevují současně či ruku v ruce s určitou
latencí) ?

8. Hodnocení bakalářské práce: velmi dobře
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Připomínky

/
TEORETICKÁ ČÁST

Strana 8 - , bod l. , řádek 4 - pravopisná chyba: roll sestry.

Strana 9 - bod l., 2. odstavec 2. , řádek - překlep: NÁRODNÍ RPOGRAM, .. GLAXO-
SMlTHKLINE.

Strana 10 - odstavec 1: ... sdílená koupelna nebo použití. .. (neoddělovat čárkou).

Strana 11 - faktická připomínka: prezervativ většinou chrání ... před ostatními sexuálně
přenosnými chorobami .... (viz otázka tzv. kondomových vředů u syphilis).

Strana 19 - odstavec 5. : ... s předměty, které se více, či méně ....
poslední 2 řádky: ... a nemoci: jedná se o předmět Pediatrie ... lépe užít středník
(obdobně i jinde v textu).

Strana 22, 1. věta - ... vzbuzuje diskuze o něm a protichůdné reakce.

Strana 22 - odstavec 2., 1. věta - shoda podmětu s přísudkem: Mnoho lidí. .. , proto prosazuji
příkazy.

Strana 28 - vysvětlení zkratky BSE - bovinní spongiformní enecefalopatie.

Strana 32 - odstavec 2, řádek 2.: .... a stud pacientů ptát se na otázky .... (bez interpunkce).

Strana 34 - odstavec Represe: ... se prostituce a vše, co s ní souvisí. přesouvá do ....

EMPIRICKÁ ČÁST

Část 4.1 Vyhodnocení anamnestických údajů: věkové rozdělení gymnazistů pouze v kategorii
15 a 16 let - vhodnější , zejména pro hodnocení jak informovanosti, tak zkušeností se
sexuálním životem by bylo rovnoměrnější zařazení.

Otázka č. 22: Mělla jste již pohlavní styk?: Není zcela srozumitelné - V tabulce v podobě
číselné odpověď ano udává 58 respondentů ZŠ, 79 respondentů SZŠ a 62 respondentů
gymnázia. V úvodu udávaní statistická data o počtech respondentů udávají následující počty -
54 respondentů ZŠ, 46 respondentů SZŠ a 46 respondentů gymnázia. Data uvedená v tabulce
/ odpověď 0/ pak nejsou totožná s daty v grafickém vyjádření. V komentáři, odstavce 2. pak
chybí vyjádření o negativním odpovědi na dotaz.



Diskuze

/

,
!

Otázka číslo 5, strana 74 - Zvýšený počet odpovědí naznačujících možnost přenosu
mV/AIDs objímáním a polibky byl zaznamenán zejména v kategorii žáků ZŠ, kde lze
očekávat nižší stupeň informovanosti o onemocnění. Přesto lze na základě poklesu správných
odpovědí o možnosti přenosu infekce z matky na plod a krví a krevními deriváty hovořit o
poklesu informovanosti. Neznáme ale zcela demografická data respondentů z dotazníkové
akce v roce 2005 a nelze tedy docílit signifikantního srovnání.

Otázka číslo 11, strana 76 - stylistická chyba v 1. odstavci: ... .jeden je nakažen virem mv,
je informování partnera a důsledné používání kondomu.

Otázka č. 14, strana 77 - Statisticky vzato u osob evidovaných v ČR od zahájení
monitoringu mV/AIDS může být stále většina postižených homosexuálních můžu. Nicméně
již řadu let v souhlasu s celosvětovým vývojem hodnocení sexuálního zaměření postižených
osob je většina postižených v ČR heterosexuálního zaměření. Navíc v ~rafu č. 2, Přílohy 3 -
Grafy mV/AIDS je graficky podíl homolbisexuálního přenosu v CR uváděn v nízkém
procentu.

Otázka č. 23, strana 80 - stylistická chyba ve 2. odstavci otázky č. 23: ... uváděli nejčastěji,
že to byla pod vlivem alkoholu ...

ZÁVĚR

Cíl číslo 2" strana 82 - stylistická chyba ve 2. větě: Pouze 55% respondentů Správně
uvedlo ...

Cíl číslo2" strana 82, poslední řádek - pravopisná chyba: Respondenti samv •.•

Cíl číslo 3" strana 83, 3. řádek - chybí interpunkce: ... že je jejich partner nakažen virem
my. kde 20% respondentů uvedlo ....

Cíl číslo 6, strana 84, 1. odstavec - bylo by vhodné doplnit, že je důležité nejen zaměřit se na
prevenci pohlavních chorob na základních školách, ale i dostatečně a kvalifikovaně apelovat
na informovanost o nevhodnosti předčasného zahájení sexuálního života.
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ANOTACE

Strana 85, odstavec 1. - pravopisná chyba: Bakalářská práce se zabívá aktuálním tématem ...
stejná chyba i ve 2. odstavci, 3. věta a v posledním řádku překlep

akalář ká ' "" .. 11 ars prace ...

Strana 86, anglická verze anotace - překlep: This bachleor (bachelor) paper deals ...
obdobně v posledním řádku 1. odstavce : ... risk behaviour in the
sexual sphere (chJbí písmeno) a v l. větě 2. odstavce: ... part of
this bachlaor (bachelor) paper a konečně termín dotázníkové
akce by měl znít interrogation (v textu interrorgato ry), stejně jako
dříve již uvedené termíny "sphere" a .bachleor", Termín
"transmissible" není příliš užíván v odborném názvosloví,
zavedený twermínje "transmitted diseases ".
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Většinou udávány i konkrétní stránky jednotlivých referenčních zdrojů.


