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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Problematika kampylobakterióz je aktuální, jelikož je to od r. 2007 nejčastější bakteriální gastroenteritida v ČR
s hlášeným výskytem kolem 20 000 případů ročně. Autorka zpracovala výskyt této nákazy v Pardubickém kraji za
období 2009 – 2013a výsledky porovnala s celorepublikovými epidemiologickými daty.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka práce rozdělila problematiku na část teoretickou a praktickou. V první části přehledně zpracovala
problematiku kampylobakterióz jak z historického tak i taxonomického hlediska. V části praktické deskriptivně
zpracovala pětiletý výskyt (2008-2013) kampylobakteriózy v Pardubickém kraji a výsledky porovnala
s dostupnými celorepublikovými daty. Z práce je vidět, že autorka má přehled a dobrou orientaci v dané
problematice.
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Předložená bakalářská práce svůj cíl splnila, i když zejména v diskusi se mohla autorka práce pokusit více 3
okomentovat rozdíly i shodu ve výskytu (i spekulativně) v rámci jednotlivých okresů Pardubického kraje i
v rámci srovnání s celorepublikovými daty.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Po formální stránce je práce zpracovaná dobře, grafy i tabulky jsou přehledné, jazyková i stylistická úroveň je
na patřičné úrovni.

Body
celkem

2

12

Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: velmi dobře

Datum:

28. 8. 2015
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

