UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
1. lékařská fakulta
ÚSTAV TEORIE A PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ
140 59 Praha 4 – Krč, Vídeňská 800
Posudek vedoucího bakalářské práce
Název bakalářské práce: Informovanost žáků maturitních ročníků o možnostech nákazy
HPV viry
Název bakalářské práce v AJ: Awareness of students graduation classes about how HPV
infection viruses
Autor práce:

Martina Jelínková

Název studijního oboru:

Všeobecná sestra

Forma studia:

Kombinovaná

Vedoucí práce:

Mgr. Miluše Kulhavá, ÚTPO 1. LF UK v Praze

Oponent práce:

Mgr. Dana Svobodová, děkanát 1. LF UK v Praze

Akademický rok:

2012/2013

Posudek
Předkládaná bakalářská práce čítá 60 stran odborného textu. Obsahuje abstrakt v českém a
anglickém jazyce, seznam použitých zkratek, tabulek, grafů a 7 příloh. Literatura, ze které
autorka vycházela při zpracování bakalářské práce, obsahuje 13 odborných publikací, 15
odkazů z odborných časopisů a 6 internetových zdrojů.
Volba tématu
HPV virus patří mezi nejčastější pohlavní nemoci. Je zákeřný především tím, že se nemusí
projevovat žádnými příznaky a může se tedy bez předešlého varování dále šířit. Proto
považuji téma bakalářské práce, zabývající se informovaností žáků maturitních ročníků o
možnostech nákazy HPV viry za téma vhodné, potřebné a především aktuální. Autorka
přistupovala k zadanému tématu zodpovědně, z práce je patrno, že ji tato problematika
velmi zajímá.
Teoretická část
Teoretická část práce je členěna do 4 kapitol. Jednotlivé kapitoly se sebe logicky navazují.
Zabývají se charakteristikou lidských papillomavirů, možnostmi přenosu, jednotlivými
onemocněními v důsledku infekce HPV viry a prevencí HPV malignit.
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.

Autorka prokázala v teoretické části nejen odbornou znalost dané problematiky, ale také
velmi dobrou schopnost práce s informačními zdroji. Informační zdroje, se kterými autorka
pracovala, jsou dostatečně obsáhlé a vhodným způsobem zvolené.
Citace v práci odpovídají platné normě.
Jazykové zpracování práce je na velmi dobré úrovni, práce je psána kultivovaným jazykem.
Empirická část
V úvodu empirické části si autorka stanovila 1 hlavní cíl a 4 dílčí cíle. Zjišťovala, zda jsou žáci
informováni o možnostech nákazy HPV infekcí a pokud ano, odkud získali nejvíce informací.
Dále zjišťovala, zda se respondenti obávají tohoto onemocnění a zda případné obavy vedou
k jejich zodpovědnému přístupu v sexuálních vztazích. Poslední cíl zjišťoval, zda jsou více o
problematice informované dívky nebo chlapci. Metodika empirického šetření je vhodně
popsána. Potřebné informace byly získány formou dotazníkového šetření, které se
uskutečnilo na pěti středních školách. Z celkového počtu 140 distribuovaných dotazníků bylo
využito 125 dotazníků. Vyhodnocení jednotlivých položek dotazníku je znázorněno pomocí
tabulek a grafů s následnou slovní interpretací. Ne všichni respondenti odpověděli na
všechny otázky a to bylo pravděpodobně důvodem chybného vyhodnocení následujících
položek: položky č. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 a 17, kdy byly počty neodpovídajících
respondentů započítány do celkového počtu odpovídajících. Nepřesně jsou též vyhodnoceny
výčtové otázky č. 2 a 4. U vyhodnocované položky č. 5 nekorespondují údaje v tabulce s údaji
na grafu, vyhodnocující odpovědi hochů. Údaje na grafu vyhodnocující postoje dívek a
souhrnný postoj dívek a hochů však souhlasí.
Stanovené cíle práce byly splněny, avšak nepřesným vyhodnocením jednotlivých, výše
uvedených položek, nejsou výsledky přesné. Po správném vyhodnocení jednotlivých položek
se ukázala určitá odchylka, která však zásadním způsobem neovlivnila výsledek a cíle práce.
V diskusi autorka práce vhodným způsobem srovnává výsledky svého výzkumného šetření
s výsledky průzkumu, který byl realizován v roce 2006 a byl zveřejněn v časopisu Moderní
gynekologie a porodnictví. Výsledky byly srovnány pouze u dívek, neboť průzkum realizovaný
agenturou STEM/MARK a.s., byl zaměřen pouze na ženy.
Na základě výsledků se autorka práce vhodným způsobem zamýšlí nad doporučením pro
praxi, kdy hlavní důraz klade na primární prevenci, navrhuje znovuzavedení „školních lékařů
a školních sester“, které by hráli klíčovou roli v oblasti prevence. V neposlední řadě zmiňuje
preventivní kampaně v zahraničí, které se soustřeďují na hochy a muže a které v naší
republice postrádá.
Bakalářská práce je přínosná pro praxi, neboť poukazuje na stinná místa infekce způsobené
HPV viry a to především v oblasti prevence u hochů.
Přílohy
Přílohy obsahují dotazník respondentů a souhlasná stanoviska pěti škol k provedení
výzkumného šetření. Kvalita příloh je na dobré úrovni.
Formální zpracování práce
Rozsahem a zpracováním splňuje práce požadavky kladené na bakalářskou práci. Po formální
stránce odpovídá požadovaným normám a předpisům, včetně Opatření děkana č. 10/2010.
Stylistická úroveň práce je na vysoké úrovni, práce je čtivá, místy se objevují drobné
gramatické chyby, které však zásadním způsobem nesnižují kvalitu práce.
Spolupráci s autorkou bakalářské práce hodnotím pozitivně.

Celkové hodnocení práce
Práci hodnotím pozitivně a to především z hlediska tematiky, kterou se zabývá. Autorka
práce po celou dobu zpracování bakalářské práce projevovala velký zájem o danou
problematiku. V empirické části práce se objevují nepřesnosti a chyby při vyhodnocování
určitých položek (viz hodnocení empirické části), které však po správném vyhodnocení
zásadním způsobem neovlivňují konečný výsledek práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
Klasifikuji stupněm: DOBŘE
Otázky k obhajobě:
1) Jaký věk je podle Vás vhodný k zahájení prevence u hochů a dívek?
2) Co bylo důvodem k tomu, že jste nevyřadila z celkového počtu dotazníky nekompletně
vyplněné?
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