
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE*

3. Lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze

Autor práce: Jana Macková

Vedoucí práce: Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA

Název práce: Tropické nemoci z povolání

Autor posudku:
(jméno, příjmení, 
zaměstnavatel, 
kontakt – e-mail, 
telefon): Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA

vedoucí práce   

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

0-4

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

4

Práce se zabývá aktuální problematikou, jejíž praktický význam se v průběhu let zvýrazňuje. Údaje, které jsou 
v ní obsaženy, lze použít v pedagogické práci i v klinické praxi pracovišť zaměřených na zdravotnickou
problematiku cestování do zahraničí.

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 práce se důkladně seznámila s problematikou tropických infekčních a parazitárních onemocnění, i když 
se věnovala jenom některým z nich. Práci vyhotovila samostatně, citovala v ní řadu domácích literárních 
pramenů. Bylo možné čerpat i z jiných zdrojů, zvláště v situacích, kdy názory a postoje nejsou zcela jednotné. 

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

Hlavní cíl práce (souborné zhodnocení rizika, prevence a léčby infekčních a parazitárních onemocnění, s nimiž 
se mohou setkat osoby vyjíždějící z České republiky služebně do zahraničí) byl uspokojivým způsobem splněn. 
Autorka jej zvládla samostatně. Práce nepřináší žádné samostatné závěry a výstupy s teoretickým přínosem, 
mohla by však být přínosná jako určitá příručka pro zdravotníky zabývající ,se otázkami spojenými s cestováním 
do zahraničí.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy…
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Práce má drobné jazykové a stylistické chyby, občas se v ní objevují i některé nepřesnosti pokud jde o citaci 
předpisů a jejich interpretaci (kupř. seznam nemocí z povolání neobsahuje seznam tropických infekčních a 
parazitárních nemocí). Celkový rozsah, úprava a způsob vyhotovení splňují požadavky kladené na bakalářskou 
práci.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Konstatuji, že statistické zpracování (časové trendy, významnost rozdílů 
rizika v jednotlivých lokalitách apod.) není možné vzhledem k nízkým 
počtům ohlášených tropických nemocí z povolání provést.

Otázky k 
obhajobě:

Jsou tropické infekční a parazitární nemoci nejzávažnějším zdravotním 
rizikem při cestování do tropických zemí? (Nejsou. Dnes jde o velmi vzácně 
se vyskytující onemocnění.)
Existují nějaké nejasnosti (rozdílné názory) ohledně očkování při cestách do 
zahraničí, nebo je nutné vždy všem cestovatelům doporučit všechna 
dostupná očkování?
Vznikají infekční nemoci i při cestách do zemí nacházejících se v mírném 
pásmu? O které nemoci by se mohlo jednat?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Doporučuji práci k obhajobě.

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

Velmi dobře

Datum:
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Podpis:
Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA

* 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




