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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Mgr. Michael Jelínek 
 

Datum: 30.5. 2011 
 

Autor: Iva Chudomelová 
 

Název práce: Očkování ano či ne? Vnímání prospěšnosti očkování veřejností 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Autorka se ve své práci zaměřuje především na výhody a nevýhody očkovaní proti 
tuberkulóze – konkrétně proti bakterii Mycobacterium tuberculosis. Dále shrnuje 
stručnou historii očkování proti této bakterii s důrazem na vakcínu BCG  a uvádí také 
přehled používaných vakcín v Československu a v České republice. V posledních 
kapitolách popisuje vývoj nových vakcín proti tuberkulóze a teoretické možnosti 
plánu očkování v ohrožených, již infikovaných a zdravých jedincích.     
 

Struktura (členění) práce: Práce obsahuje český a anglický abstrakt, stručný úvod, 
sedm kapitol přehledného textu, shrnutí práce, závěr s výhledem do budoucnosti a 
poslední kapitolou je seznam použité literatury 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? Přestože by 
mohlo být v některých pasážích literárních zdrojů více (kap.8), v práci jako celku je 
jich dostatečné množství a jsou citované správně.  
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? Ano 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
V práci nejsou vlastní výsledky 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je velice dobrá. Uvedené grafy a tabulky z prvních kapitol 
jsou přehledné a názorné, je škoda, že v kapitolách 7 a 8 podobná schémata nebo 
grafy chybí. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: Cíle práce byly beze zbytku splněny. 
Autorka vytvořila velice dobrou literární rešerši shrnující vedle sebe přehledně 
výhody a nevýhody očkování proti tuberkulóze a mnoho dalších relevantních 
informací.  
Celkově je práce až na drobné připomínky velice dobrá, autorka se bez 
problémů orientuje ve všech typech literárních zdrojů, umí je využívat a použít 
pro utvoření kompaktního a informačně bohatého textu. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: V práci je několik malých biologických 
nepřesností nebo nejasností, ke kterým budou směřovány otázky: 
 
1) Jaká jsou typy imunitní odpovědi proti baktérii M. tuberculosis? Jak souvisí s jejím 
životním cyklem? 
 
2) Mykobakterie jsou známé jedním extrémem, co se týká genetické informace, 
jakým?  
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3) Co jsou protiapoptotické geny? Jaké z těchto genů mykobakterie nesou? 
 
4) V práci je zmíněna situace promořenosti a očkování proti M. tuberculosis v mnoha 
částech světa, ale jaká je situace např. v USA nebo Japonsku? 
 
5) V kap. 6 (str. 18 a dál) autorka uvádí data vedoucí výsledně k poznatku, že čím 
výšší očkovací dávka, tím nižší vedlejší účinky. Jak je to možné?  
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


