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Nové preventivní metody v boji proti HIV

x 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 ucelený přehled prostředků používaných proti přenosu HIV a 
zároveň poskytnout krátký vhled do budoucnosti preventivních léčiv namířených 
proti HIV včetně stále tolik očekávaných vakcín.
Struktura (členění) práce:
Práce je členěna do dvou oddílů – v prvním je čtenář stručně seznámen s virem 
HIV, jeho historií a základy HIV biologie a patologie. Ve druhé, rozsáhlejší části se 
autorka věnuje různým způsobům prevence přenosu HIV.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Použité literární zdroje jsou relevantní, více než dostatečné a v práci jsou správně 
citovány.
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):
Formální úroveň práce je dobrá, připomínku mám jen k barevnému provedení 
tabulek (např. Tab. 1), kdy na modrém podkladu není příliš dobře vidět černé písmo.
Mapka na obrázku 7 byla zmenšena snad až příliš.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práce splnila zadané cíle a podává velmi pěkný přehled preventivních prostředků 
napomáhajících bránit šíření HIV. Zároveň se autorka krátce dotýká i tématu 
preventivních programů a osvěty na školách, kterou správně popisuje jako ne zcela 
dostatečnou a poněkud zaostávající za dalšími zeměmi euroatlantského prostoru.
Závěr práce je jasný a dobře napsaný.
Otázky a připomínky oponenta:

V celém textu se vyskytují drobné nepřesnosti, snad stylistického charakteru (např. 
popis obr. 3 - přeměna RNA do DNA, na str. 13 SIVSMM je původcem HIV-2), které 
jsou rušivým elementem při čtení jinak dobře plynoucího textu.

Otázky:
 Na straně 18 autorka uvádí, že je mnoho lidí, kteří nemohou použít kondom.

Jaké důvody jsou nejčastěji udávány v relevantních studích?
 V kapitole Mikrobicidy jsou rozebírány studie zkoumající účinnost jednotlivých 

látek. Z textu vyplývá, že výpovědní hodnota těchto studií nemusí být příliš 
vysoká - výsledky závisí na ústním sdělení jedinců zahrnutých do studie, 
jehož pravdivost může být problematická. Nakolik jsou podle autorky studie, 
které uvádí v práci z tohoto hlediska hodnověrné?

 Jako nejúčinnější mikrobicid se ukazuje Tenofovir gel. V případě masivního 
používání tohoto léku jako prevence proti HIV se ale lze důvodně obávat 
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vzniku rezistence - existuje studie, která by se tímto jevem zabývala?

 Na straně 31 uvádí autorka, že do roku 2012 bude mít 95% procent českých 
škol speciálně vyškoleného pedagoga pro výuku zaměřenou na prevenci 
HIV/AIDS. Jaké je praktické naplňování této vize (tj. kolik takových 
pracovníků je momentálně k dispozici? Jak a kde školení probíhá?)
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