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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

V éře stupňujících se kampaní namířených proti aktivní imunizaci a očkovacím programům obecně, je tato práce
velmi aktuální a potřebná.

2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka K. Čepelková důkladně prostudovala odpovídající literaturu a má přehled v dané problematice.
V teoretické části se věnovala historii a principům aktivní imunizace včetně strategii očkování v ČR.
Praktickou část práce zaměřila autorka formou dotazníkového šetření na zjišťování míry informovanosti rodičů
předškolních dětí o očkovacím programu v ČR.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Zadaný cíl bakalářské práce – zjistit informovanost rodičů o problematice očkování jednoznačně splnila.
Dosažené výsledky graficky zpracovala a podrobně okomentovala a v závěru formulovala svá doporučení
pro zlepšení informovanosti rodičů v této problematice.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Práce je po formální stránce nadstandardně zpracována, jazyková i stylistická úroveň včetně grafického
zpracování splňují požadavky kladené na bakalářskou práci.
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Poznámky,
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Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě.
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

