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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíl práce je jasně stanoven v úvodní kapitole, v plném rozsahu byl splněn.  
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Práce je rešeršního charakteru. Obsahuje v přiměřeném rozsahu všechny důležité informace týkající 
se chřipky a jejich původců u člověka, v menší míře jsou zmíněni i hlavní zvířecí hostitelé. Autorka se 
věnuje podrobně také epidemiologii chřipky a konkrétně popisuje organizaci ochrany obyvatel ČR 
před chřipkou včetně úlohy jednotlivých institucí. Upozorňuje na stále přetrvávající stereotypy postojů 
českého obyvatelstva k chřipce a její prevenci a v závěru kriticky konstatuje, že svůj podíl na této 
situaci mají zřejmě mimo jiné i informace poskytované ve škole učiteli přírodopisu, biologie a výchovy 
ke zdraví. Po odborné stránce je práce bez chyb.  
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje 62 stran textu a 6 stran příloh. Je přehledně členěna do kapitol, v rámci kapitol je text 
čtivý a srozumitelný. Jen ojediněle se zde vyskytují pasáže, kde nejsou informace dobře strukturované 
a často se v nich údaje i zbytečně opakují (př. str. 16 – poslední odstavec a str. 17 – první odstavec). 
Až na tyto drobné výtky je jazykový projev autorky dobrý. Literatura je vhodně vybrána, obsahuje 
pouze české tituly, ale protože se autorka věnovala především základním informacím o chřipce a 
stavu péče o obyvatelstvo v ČR, považuji tento výběr za dostatečný. Citace jsou též v pořádku, stejně 
jako popis obrázků, grafů a tabulek. Porozumění textu usnadňuje seznam použitých zkratek na str. 61.    
 
4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍ(HO) (úroveň a pravidelnost komunikace s autorem(kou), celkový dojem, 
silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Práce je poměrně zdařilou rešerší, neobsahuje vážnější odborné ani formální chyby. Jednotlivé 
kapitoly jsou vyvážené. Autorka pracovala po celou dobu samostatně, s vedoucí konzultovala až 
finální úpravy před odevzdáním.   
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
 

1. Opravte nebo vysvětlete slovně větu na str. 21, 6. řádek zdola: „Vnitřní struktury jsou flexibilní 
tyčinky různé délky, často přehnuté a stočené do dvojité membrány.“  

2. Uveďte procento proočkovanosti obyvatelstva ve vámi vybraných zemích Evropy a srovnejte 
ho s mírou proočkovanosti v ČR. 

3. Uveďte procento nežádoucích účinků po očkování proti chřipce (v ČR nebo ve vámi vybrané 
zemi, případně porovnejte).  



 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 
Předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, doporučuji ji k obhajobě a 
hodnotím ji výborně.  
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