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Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem této bakalářské práce je shrnout základní poznatky o viru Hepatitidy A, o 
onemocnění, které tento vir způsobuje, o principech očkování, imunizace a dalších
formách prevence. Dále se zabývá problematikou zařazení učiva o virech ve 
vzdělávacích plánech různých typů středních škol.

Struktura (členění) práce:
Tato bakalářská práce je standardně členěna. Obsahuje abstrakt a klíčová slova a to 
jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Práce je kromě úvodu a závěru členěna do 
třech hlavních kapitol, které se věnují očkování a imunizaci, charakterizaci viru 
Hepatitidy A a čeledi pikornavirů. Třetí kapitola pojednává o postavení učiva o virech 
v rámci RVP, respektive ŠVP a o opatřeních na školách, která vedou k prevenci před 
onemocněním hepatitidou A. Přehled literatury čítá 67 položek a 15 internetových 
zdrojů.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Zdroje literatury jsou vesměs správně citovány, až na drobnou chybu v citaci u 
obrázku č. 2 na str. 13. Zdrojů literatury je dostatečné množství a kromě učebnic a 
několika review je zde velké množství původních článků z impaktovaných vědeckých 
časopisů.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce neobsahuje vlastní výsledky.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Po formální stránce tuto práci hodnotím kladně, grafika je na dobré úrovni, práce je 
psána srozumitelně, prakticky bez překlepů. Drobné chybičky viz oddíl připomínky 
oponenta.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Cíle práce byly podle mého názoru splněny s ohledem na předepsaný rozsah 
bakalářských prací. Práci doporučuji k obhajobě.



Strana 2
Otázky a připomínky oponenta:

1. V práci na str. 24, v grafu č. 3 uvádíte poměrně hrozivé zastoupení hepatitidy 
C v české populaci. Z jakého důvodu stále ještě není vyrobena vakcína proti 
této závažné formě hepatitidy?

2. Z jakého důvodu jsou virové proteiny hepatitidy A translatovány jako jediný 
polyprotein?

3. Říkáte, že strukturní VP4 je nutný pro formaci kapsidy, v jaké práci byla tato 
skutečnost publikována?

4. Proč není protein VP4 detekovatelný ve zralých virových částicích, když je 
jejich součástí?

5. Zmiňujete se o využití kombinované vakcíny v očkovací praxi, proti jakým 
nemocem je tato vakcína ještě účinná?

6. Osvětlete mechanismus působení adjuvants ve vakcínách. Které látky se takto 
používají?

7. Jaký je váš názor na bezpečnost atenuovaných vakcín v souvislosti s 
vakcínou proti dětské obrně?

8. Jaký je váš názor na reformu ve vzdělávání, která právě probíhá s ohledem na 
RVP a ŠVP?

Připomínky:
 Zkratka VHA není definována při prvním použití (abstrakt)
 Aluminium hydroxid = hydroxid hlinitý (str. 20)
 Formalín = formaldehyd (str. 10, 17, 20)
 Obrázek č. 2, str. 13, chybí rok v citaci, asi bych smazal písmeno B v obrázku
 Str. 28 ve výčtu je nadbytečná odrážka
 Věta:“To se děje na malých membránových váčcích odvozených z buněčných 

membrán zakomponovaných virových proteinů.“ postrádá smysl.
 Str. 14 hepatitida A) -> hepatitida A
 Str. 30 Tbc -> TBC
 Gamaglobulin x gama globulin, str. 21
 Str. 16 postup proteolytického štěpení polyproteinu hepatitidy A by bylo 

vhodné doplnit schématem
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