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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Zvolená problematika předložené bakalářské práce je v současné době velmi aktuální. Mnoho rodičů
zvažuje, zda vůbec nechá své dítě očkovat, popřípadě jakou vakcínou a kdy, a hledají informace, které
by jim v tomto rozhodování mohly pomoci. V současné době díky odpíračům a posouvačům očkování
klesá proočkovanost české dětské populace. Průzkum informovanosti a postojů rodičů v oblasti
očkování, byť z jediného okresu, je proto velmi přínosný.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
domácích i zahraničních literárních pramenů
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Autorka vnesla do práce svůj osobní pohled. Je maminkou a informace k očkování ji zajímají také jako
rodiče. Informace k očkování čerpala z domácí odborné literatury a z internetových databází a článků.
Je škoda, že v textu bakalářské práce autorka nepoužila odkaz na většinu literatury uvedené v závěru.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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V rámci práce autorka zpracovala dotazník s 22 otázkami, který následně distribuovala do ordinací. Na
začátku práce si autorka stanovila tři hypotézy. Výsledky dotazníkového průzkumu pak podrobně
popsala a přehledně zpracovala formou grafů.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy

2

Bakalářská práce splňuje jazykové, grafické a stylistické požadavky. Práce obsahuje 6 tabulek, 21
grafů a jako přílohu i samotný dotazník. Zpracování považuji za dobré, nicméně autorka by měla
zlepšit citační úroveň své práce, protože neuvádí v textu všechny použité zdroje, které má uvedeny
v literatuře.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1. Uveďte kontraindikace očkování.
2. Které onemocnění bylo díky očkování úplně vymýceno?
3. Vysvětlete termín „selhání očkování“.

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: velmi dobře

Datum:
Podpis:

16.5.2017
Kateřina Fabiánová

* 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

