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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Zadání práce studentky Marcely Ročkové vzniklo ve spolupráci s paní ing. Křivčíkovou, která 
byla původním školitelem zmíněné studentky.  
Téma studenky je velmi zajímavé a aktuální. Nelze opomenout, že studentka zvládla oslovit 
úctyhodný počet osob z odborné veřejnosti, u kterých si vyžádala vypracování/zodpovězení 
dotazníku, který je nedílnou součástí této práce a na kterém stojí základ experimentální části 
této práce. Toto samo o sobě je vysoce chválihodné a nelze opomenout, že to muselo přinášet 
velké časové investice.  
 Na druhou stranu, možná právě vzhledem k výše zmíněnému časovému vypětí (komunikace 
s odbornou veřejností, zpracovávání dotazníků, …), práce byla poskytnuta k nahlédnutí/revizi 
školiteli v téměř konečné podobě, tedy v takové podobě, která by byla podána v plném kontextu 
(nepostrádající základní klíčové úvahy a závěry z nich vycházející)  poměrně  pozdě.  
Nebylo tedy dostatek času reagovat a případě rozpracovat téma, především rešeržní část do 
ještě komplexnější podoby, i když dle mého názoru si to toto téma zaslouží.  
Problematika očkování proti tuberkulóze je velice často diskutována, očkování proti tuberkulóze 
má své "příznivce" i "odpůrce" a to nejen z řad odborné veřejnosti. Bylo by velmi přínosné tuto 
práci zcela nestranně obohatit právě o všechny názory (jsou v dostatečné míře publikovány a 



jsou dostupné), pádné argumenty, konstruktivní úhel pohledu či kritiku z řad epidemiologů, 
mikrobiologů, imunologů, kliniků a řady dalších odborníků třeba i z jiných zemí.  
Toto je ale pouze můj osobní názor a úhel pohledu, ale je třeba si uvědomit, že student je 
autorem práce a konečné koncepce práce.  
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