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Posudek oponenta na bakalářskou práci  Pavlíny Veselé, Dis.,  

studentky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

„Prevence HIV na školách“  

  
  

Problematika HIV/AIDS ustoupila v  České republice začátkem 21. století poněkud do 

pozadí. Důvodem byl poměrně nízký výskyt této infekce a nízký byl i její meziroční nárůst. 

Navýšení počtu HIV pozitivních osob v České republice zejména v posledních dvou letech je 

však varující a ukazuje, že je nutné tomuto tématu věnovat stálou pozornost. Autorka 

předložené bakalářské práce se hlouběji seznámila s tímto tématem během dvouletého 

působení jako dobrovolnice a mentorka v České společnosti AIDS pomoc. Z této vlastní 

zkušenosti vyplynulo, že prevence v oblasti boje proti infekci HIV je nejdůležitějším 

opatřením. 

  

 Rozsah bakalářské práce je 50 stran textu včetně seznamu použité literatury a  čtyři 

přílohy. Cíl práce je formulován v úvodu, kterým je porovnání  realizace preventivních 

programů dvou nevládních neziskových organizací (ACET a ČSAP). Práce vychází 

z teoretické přípravy, kterou poskytla jednak odborná literatura, jednak internetové zdroje. Je 

zaměřena zejména na preventivní doporučení, jak se chránit před HIV infekcí, jak tuto infekci 

u člověka prokázat a na hlavní nástroje řešení problematiky HIV/AIDS v České republice. 

Dále je uveden podrobnější popis činnosti se zaměřením na preventivní aktivity na školách 

některých nevládních neziskových organizací, které jsou sdruženy ve Fóru nevládních 

organizací  a  jejichž cílem je boj proti AIDS. 

 

Těžištěm práce je popis činnosti občanského sdružení ACET a České společnosti 

AIDS pomoc.  Využila k tomu zkušeností lektorů obou sdružení. Na základě řízeného 

rozhovoru s nimi získala informace především o zajišťovaných aktivitách, o jejich účinnosti, o 

informovanosti mladých lidí o problematice HV/AIDS, názory na problémy spojené 

s realizací aktivit občanského sdružení a návrhy na zlepšení práce. V tom je vlastní přínos 



předložené bakalářské práce, neboť chybí publikace s ucelenými informacemi o prevenci 

HIV/AIDS na školách. 

 

Jako oponent upozorňuji na některé menší chyby v  práci: 

• postrádám jasné oddělení teoretického oddílu a vlastního přínosu práce, 

• postrádám zdůvodnění, proč ze 14 pražských nevládních organizací byly vybrány 

k porovnání právě ACET a ČSAP, 

• str.  1:  pozor na formulaci „virus HIV v současné době z medií spíše ustupuje“, 

str. 4: „virus HIV se dá léčit“, 

• str. 8: „abstinence znamená nežít sexuálním životem“: pro koho platí toto pravidlo? 

• u některých publikací uvedených v seznamu použité literatury chybí rok vydání, 

v seznamu literatury nejsou uvedeny všechny zdroje, které jsou citovány v textu (např. 

      Höpfner, Ch., Sweers, H.) 

 

Jako námět pro diskusi navrhuji, aby autorka při obhajobě odpověděla na tyto otázky:  

1. co považuje za příčinu vzestupu infekce HIV v ČR, která přes prováděná preventivní 

opatření má stále nepřetržitě stoupající trend, 

2. chrání hormonální antikoncepce také před infekcí HIV a pohlavně přenosnými 

chorobami?  

            

Závěr 

 Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce. Je zpracována 

v dobré kvalitě jak po stránce obsahové, tak i po stránce formální.. Doporučuji ji k úspěšné 

obhajobě, při které navrhuji věnovat se vysvětlení na připomínky  a odpovědím na otázky 

uvedené v oponentním posudku.  Celkově hodnotím práci jako přínosnou  a navrhuji 

klasifikaci výtečně (A).  

 

V Praze dne 3. ledna 2010 

 

 

       

 


