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Posudek oponenta
Předložená práce má 59 stran textu a 8 stran příloh, celkem je tedy vypracovaná
na 67 stránkách. Práce je členěna obvyklým způsobem a je vhodně doplněna grafickým
materiálem. Teoretická část je velmi dobře zpracovaná a sama o sobě ukazuje na
poměrně hluboké a recentní znalosti současné problematiky. Je citováno celkem 51
literárních a internetových pramenů. Téma práce je velmi aktuální. Problematika
očkování proti papilomavirům a informovanost veřejnosti je obrazem efektivity primární
prevence a ochrany mladé populace proti možným fatálním následkům do budoucna.
Primární prevence obecně je stále nejefektivnější možností ochrany obyvatelstva.
Diplomantka soustředila současné poznatky o problému, které jsou známy a jejich
shrnutí je aktuální a validní.
Díky teoretické části a vlastním datům přispěla autorka do debaty efektivity
primární prevence u dívek v Hradci Králové. Práce byla zaměřena na vyhodnocení 529
dotazníků ze 600 oslovených dívek ze středních škol v Hradci Králové. V dotaznících
byly položeny otázky související s primární prevencí a informovaností populace o
očkování proti papilomavirům. Počet dívek zařazených do studie je velmi kvalitní a
forma dotazníkového šetření je pro daný úkol přiměřená. Z formulací je zřejmé, že si
autorka uvědomila limity, které anonymní dotazování má. Otázky jsou zcela nekonfliktní,
nejsou zavádějící a lehce srozumitelné.
Diskuse je věnována rovnoměrně všem předloženým hypotézám a rozbor
výsledků je věcný a poučný.
Text bakalářské práce je napsán přehledně a srozumitelně, řeč je kultivovaná.
.
K autorce mám tyto připomínky:
 Stupeň statistické významnosti je většinou volen pouze jeden a to p < 0,05 .
K autorce mám tyto otázky:
 Existuje kontraindikace očkování proti HPV, která by se vymykala běžným
kontraindikacím při očkování proti jiným nemocem?
 Jaký byste zvolila zdroj šíření informací pro lepší informovanost cílové skupiny a
jejích rodičů a proč?
Bakalářská práce splňuje všechna předepsaná kritéria, a proto ji doporučuji
k obhajobě.
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