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Posudek

Volba tématu
Pohlavně přenosné nemoci jsou obvykle přenášené mezi partnery nějakou formou sexuální 
aktivity. Na území České republiky bylo v roce 2011 hlášeno do Registru pohlavních nemocí 
1 452 případů pohlavně přenosných infekčních onemocnění. Jelikož období adolescence 
charakterizuje jedince od 15 do 22 let věku, kdy je jedinec fyzicky a sexuálně dospělý, ale 
v oblasti sociálně-psychologické se teprve hledá, považuji zvolené téma pro bakalářskou 
práci jako téma vhodné, potřebné a především stále aktuální.
Autorka přistupovala ke zvolenému tématu zodpovědně, práci věnovala velké množství času. 
Je patrno, že ji tato problematika velmi zajímá.

Teoretická část
Teoretická část práce je logicky členěna na 4 hlavní kapitoly, ve kterých se autorka věnuje 
především charakteristice období adolescence, pohlavně přenosným onemocněním a 
sexuální výchově adolescentů. Zařazení samostatné kapitoly, která se věnuje problematice 
HIV pozitivity, odůvodňuje autorka rozporuplnými informacemi veřejnosti o této 
problematice a naléhavostí edukace adolescentů v oblasti HIV/AIDS.
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.
Za originální považuji ukončení každé kapitoly osobním náhledem autorky práce na 
popisovanou problematiku. Je tedy patrno, že teoretická část není pouhým výčtem již 
publikovaných informací, ale přináší i vlastní náhled autorky.
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V teoretické části autorka prokázala nejen odbornou znalost dané problematiky, ale také 
velmi dobrou schopnost práce s informačními zdroji včetně práce se statistickými údaji. 
Informační zdroje, se kterými autorka pracovala, jsou dostatečně obsáhlé a vhodným 
způsobem zvolené. Jazykové zpracování je na velmi dobré úrovni, práce je psána 
kultivovaným jazykem a je velmi čtivá. Citace odpovídají platné normě.

Empirická část
V úvodu empirické části je stanoveno 5 cílů. Zjistit, zda jsou adolescenti informováni o 
pohlavně přenosných nemocech a z jakých informačních zdrojů nejvíce čerpají, zda se chrání 
před pohlavními nemocemi, zda by se společně se svým novým partnerem nechali před 
zahájením sexuálního života vyšetřit na HIV a zda využívají antikoncepčních metod.
Vzhledem k tématu práce bylo jako metody vhodně použito nestandardizovaného dotazníku. 
Metodika je podrobně a správně popsána, včetně charakteristiky výzkumného vzorku, 
průběhu empirického šetření a vyhodnocení. Vyhodnocení jednotlivých položek dotazníku je 
zpracováno do přehledných tabulek a grafů, doplněných slovním komentářem.  
V diskusi autorka polemizuje nad výsledky empirické části své bakalářské práce, je 
znepokojena vzrůstajícím počtem lidí s HIV pozitivitou. Důvod spatřuje v nedostatečné 
prevenci a informovanosti populace. Varovné jsou též z pohledu autorky výsledky ohledně 
informovanosti o HPV viru. Krátce jsou porovnány výsledky práce s výsledky předešlých 
prací, které se zabývaly totožnou problematikou. 
Zjištěné výsledky jsou zohledněny v návrzích pro praxi, kde je doporučeno především zvýšit 
úroveň sexuální výchovy ve vzdělávacích institucích a zintenzivnit kampaň ohledně očkování 
proti rakovině děložního čípku.

Přílohy 
Práce obsahuje 17 příloh, které poukazují na statistické údaje výskytu pohlavně přenosných 
onemocnění od roku 2002 do roku 2011, tematické bloky vlastního zpracování sexuální 
osvěty autorkou, dotazník pro respondenty a tabulky porovnávající informovanost 
adolescentů ve velkém městě a v obcích.
Kvalita a rozsah příloh dokreslují celkový velmi dobrý dojem z práce.

Formální zpracování práce
Rozsahem a zpracováním práce převyšuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Po 
formální stránce odpovídá práce požadavkům, 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 a stylistické nepřesnosti, které však nesnižují kvalitu práce. 
Velmi pozitivně hodnotím spolupráci s autorkou. 

Celkové hodnocení práce 

Bakalářská práce je věnována problematice informovanosti adolescentů o pohlavně 
přenosných chorobách, což je na základě statistik téma stále aktuální. Je patrno, že autorka 
věnovala práci náležitou pozornost, prokázala nejen odbornou znalost dané problematiky, 
ale také velmi dobrou schopnost práce s informačními zdroji včetně práce se statistickými 
údaji. Empirická část bakalářské práce vykazuje schopnost autorky realizovat kvantitativní 
výzkum. Práce je psána kultivovaným jazykem a je velmi čtivá. 
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Za originální a velmi pozitivní považuji ukončení každé kapitoly osobním náhledem autorky 
práce na popisovanou problematiku. Je tedy patrno, že teoretická část není pouhým výčtem 
již publikovaných informací, ale přináší i vlastní náhled autorky a její polemiku.

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.

Práci doporučuji k obhajobě.

Klasifikuji stupněm výborně

Otázky k obhajobě práce:

1) Domníváte se, že rodiče informují své děti o pohlavně přenosných onemocněních? 

2) Co se domníváte, že by mohlo přispět ke zvýšení informovanosti dětí o pohlavně 
přenosných chorobách ze strany rodičů?

V Praze, 23. května 2013                                                    Mgr. Miluše Kulhavá


