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Posudek

Posudek vypracován na práci v rozsahu 62 stran odborného textu a 15 stran příloh.

Volba tématu
Problematika očkování v dětském věku je oblastí, o které se vedou poslední dobou nemalé
diskuse a to nejen u laické veřejnosti, ale i u veřejnosti odborné. Z toho důvodu považuji
zvolené téma bakalářské práce nejen za plně vyhovující, ale především za téma aktuální.

Teoretická část
Teoretická část bakalářské práce je logicky a vhodně členěna do 6 kapitol, ve kterých se 
autorka zabývá historií očkování a současným stavem v této oblasti, popisuje principy 
správné imunizace, možné reakce na očkování, právní úpravu problematiky. Poslední 
kapitola je věnována odpůrcům očkování. Velmi pozitivně hodnotím kapitolu, zabývající se 
historií očkování, především zavedení povinného očkování v Čechách a platnou právní 
úpravu očkování v současné době. Teoretická část je psána kultivovaným jazykem a je velmi 
čtivá. Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu, citace jsou v platné normě. Autorka práce 
prokazuje schopnost pracovat s informačními zdroji.

Empirická část
Hlavním cílem empirické části bylo kvantitativním výzkumem zjistit u respondentů 
proočkovanou dětí v rámci nepovinného, ale doporučovaného očkování. Autorka také 
zjišťovala důvody, které vedou rodiče k rozhodnutí k doporučenému očkování či jeho 
odmítnutí, o jaké nepovinné očkování mají rodiče největší zájem, které by rádi zařadili do 
očkování povinného a jak byli spokojeni s informacemi ohledně očkování od svého pediatra. 



Vhodným způsobem je popsána metodika i charakteristika výzkumného souboru. Dotazníky 
byly distribuovány v tištěné formě i elektronicky. Jednotlivé položky dotazníku jsou 
vyhodnoceny v přehledných tabulkách, položky vztahující se k cílům jsou vyhodnoceny i 
graficky. Výsledky výzkumné části jsou velmi podrobně vyhodnoceny, taktéž cíle, které jsou 
stanoveny v úvodu práce, byly v jejím závěru vyhodnoceny a splněny. Vhodně v diskusi 
autorka polemizuje nad výsledky svého výzkumu, které porovnává s výsledky výzkumu 
bakalářských prací z roku 2009 a 2010.  

Přílohy 
Přílohy odpovídají požadavkům.

Formální zpracování práce
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací
(Opatření děkana č. 10/2010).
Stylistická úroveň práce je na velmi dobré úrovni.

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci

Doporučuji k obhajobě

Práci klasifikuji stupněm VÝBORNĚ

Otázky a připomínky k obhajobě práce
V kapitole č. 8, kde stanovujete cíle vaší práce, máte formulován i vámi očekávaný výsledek. 
V jakém výsledku se nejvíce rozchází váš očekávaný výsledek s výsledkem reálným? A co se 
domníváte, že je toho příčinou?
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