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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Studentka R. Říhová zpracovala ve své bakalářské práci výskyt příušnic v Ústeckém kraji za léta 2003 - 2013.
Podrobně zanalyzovala dostupná data za okres Chomutov, kde na odd. epidemiologie územního pracoviště KHS
ULA také pracuje. Vzhledem k tomu, že za posledních 10 let bylo v ČR hlášeno na 20 000 případů parotitidy
považuji práci za velmi aktuální a výstupy za přínosné.

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
4
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem na
praktické výstupy.…
Na způsobu zpracování, prezentaci a interpretaci dat jsou vidět profesionální zkušenosti a velká pečlivost autorky
práce. Jedenáctiletý výskyt (2003 – 2013) příušnic v okrese Chomutov zpracovala v dlouhodobém trendu včetně
epidemických výskytů. V první, teoretické části práce autorka prezentuje epidemiologické a klinické
charakteristiky příušnic, včetně možností primární prevence - vakcinace. Druhá, praktická část se věnuje výše
zmíněnému výskytu parotitídy v letech 2003 – 2013a jeho analýze.
3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
4
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Bakalářská práce nesporně splnila cíle, které si autorka vytyčila. Dobře pracovala s literaturou, českou i
zahraniční, výsledky prezentovala v tabulkové formě i graficky s podrobným komentářem. V práci zdůraznila
význam i perspektivy aktivní imunizace proti této infekci.
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4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…
Po formální stránce splňuje také předložená práce požadavky kladené na bakalářskou práci. Jazyková i stylistická
úroveň je vysoká, přehledné grafy a tabulky vhodně ilustrují text a prezentované výsledky.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Je situace s výskytem příušnic záležitost pouze České republiky, nebo i
jiných zemí kde se provádí aktivní imunizace proti této nákaze?
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Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

