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Splnění cíle:  

 

Hlavním cílem práce autorka vidí nutnost zjasnit vývojové a strukturální pravidelnosti v siřeni 

pandemii HIV/AIDS v současných státech Evropské unii od poloviny 80.let, kdy poprvé vir 

objevily, do současnosti.  Vzhledem k tomu, ze dané onemocněni zatím nemá kauzální  léčbu, 

jediný způsob úspěšného boje proti siřeni viru je preventivní program. Realizace daného 

programu probíhá pres normativní dokumenty tykající se a reglementující boje s HIV/AIDS 

v Evropské unii. Autorka má cílem seznámit s dokumenty, které vytvořily právní základy 

pro boje proti HIV/AIDS v Evropské unii. Dalším cílem autorka vidí popis obecných 

pravidelnosti a zvláštnosti siřeni pandemie v jednotlivých státech Evropské unie a porovnáni 

ukazatelů incidence HIV a AIDS. Lze konstatovat, že uvedená práce splňuje daný cíl a 

odpovídá zadání. 

 

Struktura a celkové hodnoceni práce 

 

 Bakalářka práce je členěna do 7 kapitol a je doplněna 9 přílohami. První kapitola věnovaná 

úvodu do problematiky a seznámeni s cílem práce. Taky v První kapitole autorka uvádí 

diskuze s literaturou.  Myslím si, ze tato část vice by patřila k druhé kapitole, která je 

věnovaná metodice a zdrojem literatury. Vzniká pocit přerušené myšlenky. A autorka píše o 

tom, ze v dnešní době existuji hodně literatury věnované dané problematice, ale zmiňuje 

docela málo autoru. Taky bylo by dobře mít podrobnější informace o metodice zpracováni 

práce. Kapitola tri věnovaná dokumentům Evropské unii tykajícím se reglementace 

společného boje proti HIV/AIDS. Kapitola čtyři výborně poskytuje přehled o viru HIV. 

Autorka perfektně popsala historie vzniku viru, klinické projevy viru, cesty přenosu a léčbu. 

Informace z dané kapitole poskytuje je stručný a úplný přehled o viru. Kapitola pět věnuje 

pozornost vývoje pandemie HIV/AIDS v jednotlivých státech Evropské unie. Autorka 

poskytuje relativně dost informace o státu a průběhu pandemie v letech 1985-2013. Ale chybí 

informace o průměrném veku nebo jakékoliv věkové struktuře nakažených  a zemřelých. 

Taky chybí informace ohledně cesty nakaženi, co nedovoluji v úplné míře ohodnotit pokrok 

státu v boje proti HIV/AIDS. Kapitola šest věnovaná komparativní analýze incidence 

HIV/AIDS. Obsah je srozumitelný a informativní.  Kapitola sedm věnovaná výsledkům a 



shrnuti informace. Autorka to zvládla docela dobře. Autorka připravila velice informativní 

přílohy. Připravené soubory dat poskytuji stručnou historie nakaženi virem HIV/AIDS 

v jednotlivých státech Evropské unii v období 1985-2013. Uvedena data  dovoluji ocenit 

úspěšnost každého státu v boje proti HIV/AIDS. 

 

Otázky oponenta: 

 

1. Jaký stát podle vašeho názoru je nejúspěšnější v Evropské unie v boje proti viru 

HIV/AIDS? Proč? A co by mohla převzít od toho státu Česká republika? 

2. Popište vývoj pandemie viru HIV/AIDS v České republice a v Anglie, včetně 

průměrného veku při prvním nakaženi , věkové struktury nakažených, cesty nakaženi a 

způsobu organizace terapie. 

 

 

 Závěr 

 

Celkově hodnotím předloženou bakalářskou práce jako dobrou a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

 

 

V Praze, dne 6.9.2016                                           Mgr. Anna Gorka 

                                                                 Oponent bakalářské práce 

      

 

 

 

  


