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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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0-4

Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Autorka se ve své bakalářské práci zaměřila na aktuální téma, kterým jsou hygienické návyky u dospělé části
české populace. Práce mapuje nejen dodržování základních hygienických návyků v běžných denních situacích
(při přípravě pokrmů, použití WC), ve chřipkové sezóně, atd., zabývá se také zjišťováním názoru na pravidelné
očkování a bakteriální rezistenci na antibiotika. Výsledky dotazníkového šetření mohou posloužit jako podklad
pro rozvoj aktivit spojených se vzdělávací kampaní, která by se zaměřila na zvýšení hygienické gramotnosti v
rizikových obdobích i zvýšení informovanosti o rizicích spojených s nadměrnou spotřebou antibiotik.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
3
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Autorka samostatně a přehledně zpracovala teoretickou část práce jejíž součástí je nejen přehled současných
nejznámějších infekčních onemocnění způsobených nedostatečnou hygienou, ale také historický pohled na
problematiku i historii hygieny vůbec. K tomu využila 23 relevantních domácích i zahraničních publikací a
elektronických zdrojů. Přehledným způsobem jsou v práci prezentovány aktuální poznatky vztahující se k tématu
– vymezuje základní pojmy (alimentární nákazy, virové hepatitidy, cholera, bezpečné stravování, očkování, aj.),
podrobně se také zabývá primární, sekundární i terciární prevencí.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
3
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Cíl práce a čtyři pracovní hypotézy byly jednoznačně formulované. Autorka samostatně a velice dobře zvládla
přípravu dotazníku s celkem 34 otázkami, realizaci sběru dat i statistické zpracování. Výsledky z dotazníků od
113 respondentů ze 6 krajů ČR jsou detailně a přehledně prezentovány formou 35 tabulek a 3 sloupcových grafů.
Statistická významnost byla posuzována chí-kvadrát testem a Fischerovým exaktním testem a konzultována
s Oddělením biostatistiky SZÚ. V diskuzi se autorka práce zaměřuje nejen na potvrzení pracovních hypotéz, ale
diskutuje své výsledky i s podobnými českými i zahraničnímu studiemi, které byly v minulosti na téma hygienické
návyky a očkování provedeny. V závěru shrnuje nejdůležitější poznatky, které nastiňují obraz dodržování
hygienických návyků u dospělých osob v ČR, jejich názory na očkování a s tím související alarmující nárůst tzv.
odpíračů očkování. Tato data mohou být využita při výuce prevence infekčních onemocnění budoucích
zdravotníků či tvorbě preventivního programu na podporu očkování.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…

Body
celkem

Bakalářská práce po formální stránce odpovídá požadovaným kritériím, je přehledně strukturovaná, grafická,
jazyková i stylistická úroveň je na dobré úrovni. Rozsah práce je 73 stran včetně příloh. Použitá literatura je
přehledně rozčleněna podle zdrojů, které splňují citační normu.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Je vhodnější konkrétní strategie vedoucí ke zvýšení hygienické gramotnosti
cílit na dospělou nebo dětskou část populace? Proč?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:
Podpis:

4. 6. 2019
Tereza Kopřivová Herotová v.r.

* 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

