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Cíl diplomové práce:

Cílem této práce je podrobná analýza současného stavu výuky prevence onemocnění 

HIV/AIDS na základních školách v Česká republice, založená na výsledcích kvalitativního 

výzkumu mezi učiteli v Praze. Z provedeného hodnocení shromážděných dat a interpretace 

získaných informací potom vyplývá osobní názor autorky práce na nejpřijatelnější aletrnativu 

řešení a možný budoucí vývoj. Východiskem analýzy je, kromě možných přístupů 

pedagogických pracovníků k výuce tohoto tématu, také zevrubný komentář k historii 

onemocnění HIV/AIDS, způsobům přenosu tohoto onemocnění a zakotvení prevence 

v legislativách zemí EU a členských státech Světové zdravotnické organizace. Ve své 

diplomové práci se autorka logicky nemohla vyhnout stručnému popisu epidemiologické 

situace v České republice a ve světě.

Obsahové zpracování a přístup k řešení práce:

V diplomové práci jsou prezentovány všechny významné okolnosti související s danou 

problematikou. Použití uvedené literatury a dalších zdrojů je plně slučitelné s obsahem práce. 

Velmi kladně hodnotím uvedení jednoznačného názoru autorky na možný návrh zlepšení 

výuky prevence HIV/AIDS v České republice. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni a 

plně odráží odbornou způsobilost autorky.

Formální náležitosti práce a úprava:

V diplomové práci je uvedeno dostatečné množství relevantního textu, bibliografických citací, 

tabulek a grafů. Celková úprava, použitý jazyk i stylistická úroveň je na velice vysokém 

kvalitativním stupni. V oblasti formálních náležitostí není práci co vytknout.

Hlavní otázky doporučené k bližšímu vysvětlení při obhajobě:

Otázka č. 1: Jak si představujete spolupráci se státními institucemi při plánování zlepšení 

současného stavu?



Otázka č. 2: Jakou metodickou pomůcku poskytnout učitelům, aby mohli dostatečně 

informovat o tomto onemocnění?

Závěr:

Celkové hodnocení práce je bez jakýchkoliv zásadnějších výtek či připomínek. Jak po 

obsahové tak po formální stránce je vše zrealizováno s mými představami na kvalitní 

diplomovou práci. Jelikož je práce zpracována opravdu profesionálně a zcela zřetelně odráží 

jak současnou situaci tak i možný budoucí vývoj na poli výuky prevence onemocnění 

HIV/AIDS v České republice, doporučuji tuto práci k obhajobě a navrhuji  vysoký stupeň 

ohodnocení, tedy stupeň VÝBORNĚ.
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