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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce

1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

Body
0-4

3

2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Student J. Stupka prokázal dobrou znalost současného stavu problematiky, prostudoval a uvedl dostatečný počet
literárních údajů.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Autor stručně a jasně stanovil cíl své bakalářské práce. Pro získání dat využil formu dotazníkového šetření, 4
jehož srozumitelnost byla ověřena na vzorku respondentů. Dotazníkového šetření se účastnilo 430 respondentů a
oba srovnávané soubory (edukovaní a needukovaní) byly dostatečné pro statistické zpracování. Stanovený cíl
práce byl splněn. V závěru autor navrhuje doporučení pro preventivní vzdělávání v oblasti HIV/AIDS na
základních školách.

4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí – teoretickou a vlastní zpracování získaných dat. Rozsah práce je 4
adekvátní (64 stran), Po formální stránce práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, grafická
úroveň je velmi dobrá, počet literárních citací (22) je dostačující.

(

Body
celkem

Student se zaměřil na stále velmi aktuální problematiku HIV/AIDS a jednu ze základních možností primární
prevence - soustavné vzdělávání dětí a mládeže, jak na základních tak i středních školách, kde jsou realizovány
různé aktivity. Cílem bakalářské práce bylo srovnání znalostí o HIV/AIDS u žáků základních škol, kteří se
účastnili projektu „Hrou proti AIDS“ ve srovnání s nezúčastněnými.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Autor v závěru práce předkládá řadu doporučení pro primární prevenci
tohoto závažného onemocnění. Jakým způsobem by bylo možné realizovat
daná doporučení?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě:
Předloženou bakalářskou práci Jiřího Stupky doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:

Podpis:

10. 9. 2015
Doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

