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1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

9 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

7 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

7 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

6 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

8 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

7 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

7 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na diplomovou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

8 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

7 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

7 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě Vysvětlete metodiku epidemiologie HIV/AIDS. Co jsou kumulované údaje?  

Název kapitoly „5.2.5 Prevence … není zahrnuta v RVP“je nepřesný a 

zpochybňuje princip kurikulární reformy (RVP). Projekt „Hrou proti AIDS“ 

je v současné době aktualizován. Jak?  

Co znamená označení“kulturní blok“ (s. 38)? Jaká jsou kritéria pro 

ověřování hypotézy 4. („výrazně odlišovat“). 

Vysvětlete, o čem svědčí „počet předmětů, v kterých se HIV/AIDS vyučuje“?   

Tabulka k otázce 12 (s. 66) není srozumitelná – data objasněte. Kolik 

možností mohli respondenti označit? Co je „většina dotázaných“ (s. 68)“? 

Zjišťují položky 8, 9, 10, 12, 13 skutečně postoje?  

Jaké doporučení vyplývá pro jednotlivé školy (s. 71). Proč se v práci 

nezabýváte  komparací „postojů“ a „znalostí“?  

Problémy spatřuji v kapitole 8 – vyhodnocení hypotéz: Co znamená 

„vyrovnanější“ výsledky, „statisticky vyrovnané výsledky“?  

Co lze dokázat grafickým znázorněním? Které odpovědi jsou“znalostmi“ a 

které svědčí o postojích? Jak bylo stanoveno… o 10,4 % lepší? (s. 72) 

V doporučeních se autorka nikde nezmiňuje o „hloubce znalostí“, která je 

podstatná pro odpovídající chování.    

 

   

 
 
 
 
 
 

Magdalena SAJDLOVÁ 

Znalosti a postoje k problematice HIV/AIDS u dospívajících ve vybraném 

regionu 

PaedDr. Eva Marádová, CSc.  



Poznámky Epidemiologické údaje jsou nepřehledné (s. 7) a chybně interpretované – „za 

rok 2011 zemřelo na AIDS  v ČR celkem 178 lidí“ – to jistě ne!!! 

V práci jsou terminologické nepřesnosti: pro  ZŠ – se nepoužívá „studium“, 

ale  označení „školní docházka“ (s. 5), „látku“ (29), „ třída“(s. 39), 

HV/AIDS (s. 39). Tvrzení, že „žádná oblast RVP ZV neobsahuje předmět 

Sexuální výchova“ je zavádějící (vysvětlete). Problematika metod a 

prostředků výuky (pro dané téma)  není v diplomové práci dostatečně 

rozpracována.  

Chybí popisy dat v tabulkách (z jakého celku relativní četnosti). Jaký význam 

má uvádění „kumulativní četnosti“?    

Problematické je zhodnocení „jako hůře zpracované ŠVP…“ je možno využít 

bodovou škálu apod.? 

Některé komentáře výsledků výzkumu nejsou pro diplomovou práci vhodné 

„nejlépe dopadly“ (59 aj.) 

Z hlediska formálního – číslování stran neodpovídá požadované normě. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Celkové hodnocení  **) Práci doporučuji k obhajobě. 
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