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Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Cílem práce bylo podat přehled o nových preventivních strategiích a metodách 
v boji proti AIDS, o tom jak se používají a jakou mají účinnost proti infekci HIV.
  

Struktura (členění) práce:

Klasické členění: 39 stran  textu členěných  do sedmi kapitol, obsahuje seznam 
zkratek, český  a anglický  abstrakt  včetně  klíčových  slov.
První  část  se věnuje stručnému  popisu biologie viru  HIV,  epidemiologii infekce a 
v obecné rovině popisuje   preventivní metody používané v boji proti AIDS. Klíčovým  
přínosem  práce  je však kapitola 4. nazvaná „Účinnost nových preventivních 
metod“,  neboť  velmi  pěkně  shrnuje dosud publikované  poznatky  týkající se 
účinnosti  a hlavně  použitelnosti preventivních metody  v současné  době  nově  
zařazovaných  mezi  tzv. kombinovanou prevenci. Kapitola  5  se zabývá prevencí 
přenosu HIV v České  republice a se snaží  se zmapovat způsoby osvěty na 
českých školách. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? Ano

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? Práce  neobsahuje 
vlastní výsledky

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Velmi  dobrá

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práce  přiměřeným  způsobem  shrnuje nové  preventivní metody a   strategie v boji 
proti  HIV. V průběhu sepisování  práce, které  si  vyžádalo  mnohá přepracování  a 
konzultace, se ukázalo,  že zvolené  téma  je  nad  očekávání  velmi komplikované. 
Autorka musela procházet  stovky internetových  zdrojů, posuzovat jejich 
důvěryhodnost,  utřiďovat  informace a vybírat a ověřovat relevantní fakta,  což je 
může být pro nezkušeného  autora  nepřekonatelným problémem. Autorka této  BP 
se  však s nástrahami  tohoto tématu postupně  vypořádala se ctí. Naučila se 
pracovat  s internetovými zdroji i  publikovanými  vědeckými pracemi a prokázala,  
že je schopna  z těchto zdrojů vybrat podstatná  fakta k sepsání  hodnotné  rešeršní  
práce v kultivovaném  vědeckém  jazyce. To  vše  by  jistě  nebylo  možné bez její 
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skvělé  osobnostní  výbavy a bez toho, že začala sepisovat  práci velmi  brzy, vždy 
vše řádně  konzultovala,  pozorně  naslouchala  radám  školitele,  nenechala se 
odradit  prvotními  neúspěchy  a  po  celou  dobu projevovala nadšení  a zájem  o  
zvolené  téma. Iniciativně  se rozhodla zmapovat situaci  ohledně  osvěty týkající se 
prevence HIV v českých  školách a zařadit  ji  do  BP. Vypracování  této  práce  
splnilo tedy několik cílů  najednou: vznikla přehledná  práce o  preventivních 
metodách v boji  proti  HIV, která  svou  povahou může sloužit jako  podpůrný  text  
při  výuce a jeho autorka se  při  jeho  vypracovávání  naučila vše co je  nutné  
zvládnout  při  práci  s různorodými informačními zdroji. Tato práce  proto 
bezesporu  splňuje požadavky na  práci  bakalářskou  a s radostí ji doporučuji   
k obhajobě. 
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