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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Cílem diplomové práce bylo zjistit výskyt nežádoucích účinků v souvislosti s očkováním u 
předškolních dětí včetně jejich nemocnosti, názorů rodičů na různé aspekty očkování jako je 
například bezpečnost očkování a dále jejich znalosti a zájem týkající se stávajícího systému 
očkování v ČR. Kromě toho autorka sledovala také souvislosti mezi odpověďmi respondentů 
a jejich charakteristikou. Výsledky těchto závislostí stejně tak jako použitou metodiku jsem 
ovšem v příslušných kapitolách nenašla př.: závislost víry v účinnost očkování na věku matky 
na str.87. Doklad, na základě kterého autorka tvrdí, že "z výsledků není zřejmé, že by 
některá věková kategorie nebo vzdělání rodičů významně ovlivňovalo jejich odpovědi" 
(str.87), mi tudíž chyběl.  
Téma diplomové práce je obsáhlé a autorce se podařilo svými výsledky upozornit na 
problémy ve společnosti, které si zaslouží větší pozornost.  I přesto by si diplomová práce v 
některých aspektech zasloužila více pečlivosti např.: nejasné pojmenování grafů a tabulek 
(př.: str. 64), neúplný popis vlastních grafů (př.: str. 56), nesprávný popis tabulek i 
nedokončená grafická úprava tabulek (př.: str. 39), používání hovorových obratů, věta 
zahájena numericky procentem (př.: 84), citace v textu.  
 
Dotazy a připomínky:  
1. Jaká je závislost víry v účinnost očkování na věku matky a z čeho tak usuzujete? 
2. Jak jste vybírala základní školy, které se účastnily průzkumu? 
3. Čím si vysvětlujete malý zájem o očkování českých rodičů ve srovnání s rodiči ze 
zahraničí př.: návrh změn očkovacího kalendáře apod., a jak by se dal tento zájem zvýšit? 



4. Na druhé straně, relativně vysoké procento rodičů dotazník vyplnilo, jak jste rodiče 
k vyplnění dotazníku motivovala a jak si tento fakt vysvětlujete v kontextu třetí otázky?  
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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