
 Strana 1 
Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
RNDr. Gabriela Seydlová, PhD. 
Datum: 
1.6.2014 

Autor: 
Barbora Bočková 
Název práce: 
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onemocnění a prevence očkováním. 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cíle práce jsou jasně vymezeny v úvodu práce. Cílem práce je uvést základní 
informace o původci dávivého kašle B. pertussis, popsat současnou 
epidemiologickou situaci onemocnění, možnosti prevence a její nedostatečnou 
účinnost, která vede ke zvyšujícímu se počtu případů výskytu. Autorka popisuje i 
možná řešení této situace.  
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je rozdělena do šesti podkapitol, ve kterých autorka postupně charakterizuje  
B. pertusis jako původce černého kašle, dále popisuje nástroje virulence této 
bakterie, epidemiologii onemocnění, očkování i vývoj nových vakcín. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Množství uvedených literárních zdrojů je jednoznačně dostačující, práce vychází i z 
velmi recentních publikací a řádně jsou označeny dokonce i sekundární citace. 
Trochu překvapivá je snad jen skutečnost, že autorka téměř vůbec necituje práce 
(až na jednu nebo dvě výjimky), které vznikly v její domovské laboratoři, která má ve 
výzkumu B. pertussis tak velkou tradici. Dále považuji za nepřesné uvést za 
tvrzením, že se pertuse přenáší kapénkovou infekcí, jedinou citaci, a to z roku 2012 
(i když je relevantní), pokud je černý kašel onemocnění známé od 15. století. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce hodnotím jako dobrou. Vyskytuje se zde sice minimum 
překlepů, ale na několika místech se autorka dopouští formulačních neobratností 
nebo nepřesností (např. str 7/kapitola 3.4.2 „PCR se provádí opět ze stěru 
provedeného odběrovou tyčinkou…“, str. 14/kapitola 6.1 „Matky so bohužel 
neuvědomují…“ - spíše rodiče?, str. 17/kapitola 6.1.3.2 „První z genetických změn 
se týká alely promotoru ptxP“ – pertusový toxin je uveden jako druhý v pořadí, str. 
18/kapitola 6.1.3.2 „…a jsou méně senzitivní na regulaci fázové změny pomocí 
sulfátu“ – myslíte regulaci pomocí Bvg systému?, str. 22/kap. 7.2.1 – kationickými – 
lépe kationtovými?, str. 24/kapitola 7.3.2 „Kmen byl detoxifikován opakovaným 
promýváním v organickém roztoku“ – jakém?). Grafy mají velmi nízkou tiskovou 
kvalitu a jsou, dle mého názoru, zbytečně složitě číslovány (až pěticifernými čísly). 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny a bakalářská práce splňuje nároky kladené na tento typ 
závěrečných prací. Autorka bezesporu prokázala schopnost čerpat z mnoha 
literárních zdrojů, provést zdařilou syntézu informací i je následně sama formulovat.  
Pokud práci mám ale posuzovat jako odborný text, očekávala bych často 
podrobnější, hlubší a detailnější popis problematiky, možná snad i užší vymezení 
tématu jako takového. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
1. Str. 3/kap. 2.1.1 – Uvádíte, že pertaktin hraje roli v obraně proti neutrofilům. 

Jakým mechanismem? 
2. Čím je vysvětlována skutečnost, že pertusovou infekcí jsou nejvíce ohroženy 

malé děti a pro adolescenty a dospělé nepředstavuje tak velké zdravotní 
riziko? Je důvodem pouze vyzrálost imunitního systému nebo i další faktory 
(jako např. anatomie dýchacích cest)? Proti této skutečnosti stojí informace o 
posunu největšího záchytu případů černého kašle do vyšších věkových 
kategorií. Jak si to vysvětlujete (např. odeznění účinku vakcíny)? 

3. Str. 7/kap. 3.4.2 – Uvádíte, že PCR je specifické a senzitivní vyšetření pro 
diagnostiku černého kašle. Přítomnost jakých konkrétních genů, popř. RNA, 
se vyšetřuje? 

4. Str. 8/kap. 3.5 – Pokud je průběh onemocnění zpravidla zachycen až v 
paroxysmální fázi, kdy už jej léčba nedokáže ovlivnit, jaká jiná opatření nebo 
formy terapie (i symptomatické) se aplikují? 

5. Jak se testuje účinnost vakcíny, pokud se Kendrickův test již nepoužívá? 
6. Co bylo skutečným důvodem, proč se přestala v některých zemích používat 

celobuněčná vakcína? Ve vašem textu z klinických příčin uvádíte otok a 
bolest v místě vpichu a pláč dítěte. Na druhou stranu píšete, že stále velká 
část světa celobuněčnou vakcínu využívá.  

7. Str. 14/kap. 6.1 – Velmi zásadní tvrzení o ohrožení života dětí pertusí do 
budoucna necháváte bez jakéhokoli literárního podkladu. 

8. Jaká epidemiologická opatření proti pertusi přijímá v současnosti Česká 
republika? 

 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
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