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Posudek 
 
 

 

Volba tématu: 
 

 Autorka si vybrala pro svou práci téma citlivé a v současné době aktuální. Stále více rodičů 
se domnívá, že rozhodnout o očkování svých dětí by měli oni. Množství nabízených 
očkovacích sér se zvyšuje, a proto se nelze divit obavě rodičů /i některých lékařů/ 
s nadměrné zátěže imunitního systému. Také víra v úspěchy současné medicíny, podcenění 
závažnosti některých chorob vede k podceňování  
Volbu tématu považuji za vhodnou pro zpracování v rámci bakalářské práce. 

 
Teoretická část: 
Teoretická část sestává ze tří větších kapitol, které jsou vyvážené. Postupně se autorka 
věnuje historii očkování, se zvláštním zřetelem na pravé neštovice. Tato choroba usmrtila ve 
dvacátém století více lidí než obě světové války, a proto si pozornost zaslouží.  Dále se věnuje 
principům správné imunizace (povinnosti lékaře, způsob aplikace, reakce na očkování) a 
v neposlední řadě právní úpravě očkování.  
Šestá kapitola se věnuje omylům a mýtům, které vedou rodiče k odmítání povinného 
očkování. Části rodičů vadí fakt, že je očkování povinné ze zákona a část rodičů se domnívá, 



že netřeba očkovat proti chorobám, které jsou v podstatě vymýcené. Je proto zbytečné děti 
vystavovat možným nežádoucím účinkům.  
Kolegyně čerpá z aktuální odborné literatury, kterou dostatečně cituje.  
Rozsah teoretické části je 28 stran z celkových 72.  

 
Empirická část: 
Autorka jako hlavní cíl stanovila: Jaká je proočkovanou dětí v oblasti nepovinného očkování.  
Dílčí cíle:  
- Zjistit co vede rodiče k tomu, aby zvolili pro své dítě nepovinné očkování. 
- Co je naopak odrazuje od vakcinace nad rámec povinného očkování. 
- Další dílčí cíl se zaměřuje na zjištění, o jaký typ očkování je mezi rodiči největší zájem. 
- Který typ očkování by rádi zařadili mezi povinné.  
- A nakonec, zda jsou rodiče spokojeni s informacemi od svého pediatra.  
Autorka zvolila metodu kvantitativního výzkumu, dotazník o 19 položkách obsahuje otázky 
uzavřené, otevřené i výčtové.  
Respondenty výzkumného šetření jsou rodiče dětí do devatenácti let. Byli osloveni 
v ambulanci dětského oddělení Nemocnice na Homolce a část dotazníků byla distribuována 
elektronicky. Celkový počet respondentů je 97, z toho je pouze 5 respondentů mužského 
pohlaví. 
Zajímavý je podíl vysokoškolsky vzdělaných účastníků šetření (51,5 %).  
Výsledky šetření jsou přehledně prezentovány pomocí 36 tabulek a 6 grafů.  
 

Přílohy: 
Práce obsahuje 9 příloh, které dané téma vhodně doplňují. Např. tabulka Hlášení infekčních 
chorob, proti kterým se provádí pravidelné očkování, poukazuje na vzestup dávivého kašle.  
U příloh je citován zdroj.      

 
Formální zpracování práce: 
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací. 
(Opatření děkana č. 10/2010) 
Jazyková úroveň práce je velmi dobrá. 
Autorka použila 22 literárních zdrojů a 14 internetových odkazů.  

 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Bakalářská práce zpracovala kvalitně aktuální téma.  
Autorka očekávala ze strany rodičů největší zájem o očkování proti meningokokové infekci, 
který se nepotvrdil. 
Očekávaný výsledek: nejčastěji uváděná nevýhoda očkování je vysoká cena vakcíny. 
Sami rodiče jsou nejčastěji očkováni proti žloutence a klíšťové encefalitidě, ale mezi povinné 
by nejraději zařadili očkování proti rakovině děložního čípku. 
Zajímavý výsledek: druhé dítě má méně nepovinných očkování než první. 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 
Doporučení k obhajobě. 
 
 



Práci klasifikuji stupněm: výborně 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 
Proč jste do dotazníku zařadila dotaz, zda bylo dítě počato přirozenou cestou či je narozeno 
z umělého oplodnění? Domníváte se, že u dítěte tzv. ze zkumavky se rodiče více obávají o 
jeho zdraví? 
 
 
 
 
 
 
V Praze 27. 1. 2014    Podpis oponenta: Mgr. Iva Eislerová  
     
 

 

 

 


