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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Pospíšilová Jméno: Lucie Osobní číslo: 491805
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika
Studijní obor: Optika a optometrie
Název práce: Vliv těhotenství a porodu na zrakové funkce

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet
bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

20

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 30)* 20

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

2

4. Rozsah experimentální části, realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí,
úroveň metodologického zpracování a závěrů práce. (0 – 30)*

Je třeba uvažovat, zda experimentální část obsahuje dostatečný počet měření a má správně udělané statistické
zpracování. Dále, zda je student schopen správně interpretovat výsledky, poté je diskutovat a porovnat s dostupnou
literaturou.

18

5. Celkový počet bodů 60

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Uvádíte, že jste vyšetřila 13 žen, v práci uvádíte jen několik příkladů, nenašla jsem žádný výstup z těchto měření.
Dospěla jste k nějakému závěru z těchto vyšetření?

2. Z dotazníkového šetření vyplývá, že více problémů je u žen po porodu, což vysvětlujete spíše únavou způsobenou
péčí o dítě?

3. V diskuzi jsem nenašla porovnání Vašich výsledků s jinými studiemi. Můžete porovnat například bolesti v očích?
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ ❏ X ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Téma práce je jistě zajímavé, ale zpracování poněkud vázne.
Z dotazníkové šetření vlastně nevím, jestli byly tázány ty samé ženy před porodem a po porodu nebo se jedná o dvě
různé skupiny. Studentka píše, že je "sehnala" v nemocnici a na vyšetření pak některé nepřišly, protože se bály
"chycení" Covidu.
Dotazník by potřeboval jasnější formulace.
Velký problém vidím ve studentkou psaném textu, jednak učitel českého jazyka by nejásal a jednak text, který by
měl být především odborný, místy připomíná komentáře na sociálních sítích.
Studentka v práci například píše:
"Paní měla zážitek z měření. Měla s sebou tři dcery. Nikdy na měření zraku nebyla, tudíž vše
pro ni bylo nové, ale zajímala a byla ráda, že mohla přijít i v zájmu prevence. Jedno dítě tam
mhouřilo oči na optotyp a doporučila jsem ji, aby ho vzala k oftalmologovi na prohlídku.
Paní v průběhu měření musela začít kojit, malý Patrik se jí probudil. Nebrečel, měřily jsme
refrakci na levém oku, všechno dopadlo v pořádku. Paní viděla hezky a přišla se svým
dvoutýdenním synem. Po dokončení měření a zjišťování binokulárního stavu jsme dospěly
k názoru, že paní vidí lépe s mou refrakcí. Máme rozdíl ve vyšším cylindru a nižší sféry. Paní
přišla sama bez dítěte.
Dvě slečny, které byly sestry, přišly na měření společně. Venku nechaly kočárky s jejich
babičkou."

"Obě hypotézy se potvrdily, nač největší rozdíly byly zodpovězeny u bolesti a zarudnutí očí."
Význam této věty ?

Vzhledem k situaci komplikované covidovou epidemií práci hodnotím ještě jako uspokojivou a doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D.
Organizace: Ústav biofyziky a informatiky , 1.LF UK Praha
Kontaktní adresa: Salmovská 1, 120 00 Praha 2


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


