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Práce je: heuristická 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Bakalářská práce Martiny Kopové se týká problematiky nemoci AIDS, konkrétně znalostí 
nebo spíše neznalostí středoškoláků o této nemoci. Teoretická část přehledně popisuje 
historii, patogenezi, diagnostiku, léčbu a prevenci získaného syndromu imunodeficience. 
Experimentální část je zaměřena na dotazníkovou studii o AIDS mezi studenty středních škol 
v Hradci Králové. Data byla pořízena z 247 validních dotazníků a zpracována popisnou 
statistikou. Text práce je čtivý, informativní, přehledný, ilustrace jej vhodně doplňují. Nalezl 
jsem jeden překlep na s. 12 a 30 je nesprávně uváděn zidovudin.   
 
Dotazy a připomínky:  
 

 na s. 16 uvádíte, že díky speciálnímu testování by krev nakažená virem HIV neměla být použita k 
transfuzi. Víte o riziku „okna“ mezi okamžikem nakažení a schopností detekčních metod virus v krvi 
odhalit? 

 Otázka 7. není relevantní: Antikoncepce ve formě kondomu má pozitivní ochranný účinek zatímco 
HAK žádný nebo dokonce riziko zvyšuje. 

 Jak hodnotíte informace o nových lécích proti viru HIV ve vztahu k možnému vnímání choroby jako 
léčitelné a brzy třeba vyléčitelné, tudíž nemoci vyžadující méně důslednou prevenci? 

 Dokázala byste, při znalosti výsledků dotazníkového šetření, navrhnout účinný způsob edukace 
naší mládeže?  

 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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