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1
Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce…

4

Téma bakalářské práce je aktuální, očkování proti chřipce je v ČR podceňováno, přitom poskytuje ochranu před 
tímto relativně závažným hromadně se vyskytujícím onemocněním a jejím komplikacím. Významnou částí práce 
je zpracování vlastního dotazníkového šetření.

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích 
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem 
na praktické výstupy.…

3

Autorka bakalářské práce zpracovala zadané téma přehledně a uceleně, postup pravidelně konzultovala.

3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného 
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický 
i teoretický přínos práce…

3

Cíle a záměry práce byly adekvátně zvládnuty. Ve vlastním dotazníku zjišťovala autorka názor laické veřejnosti 
o chřipce, závažnosti jejího průběhu, pohled na preventivní očkování a zdroje získávání informací o chřipce.
Výsledky by mohly přispět ke zlepšení situace – zvýšení proočkovanosti proti chřipce.

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

3

Práce je formálně zpracována  kvalitně, jazyková i stylistická úroveň včetně grafického zpracování je v pořádku.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: Pro koho (jaké skupiny obyvatel) je očkování proti chřipce vhodné?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Práci doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně

výborně

Datum:
3.6.2011

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




