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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Monika Zollerová 
s názvem: Katarakta – přehled operačních technik

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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) 25 

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

10 

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

15 

5. Celkový počet bodů 70 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jak dopomáhá při traumatu změna polohy čočky k tvorbě katarakty

2. V textu o sekundární kataraktě je napsáno: "Vzniká jako pozdější komplikace operace katarakty
nebo úrazu". Vysvětlete mechanizmus vzniku sekundární katarakty po úrazu.

3. 

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 komentář  

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



Komentář

Bakalářská práce studentky Zollerové je koncipována jako přehled dostupných operačních technik
používaných při operaci katarakty. Autorka neopomenula zmínit historické prameny popisující provádění
operace katarakty v dobách dávno minulých (prakticky před naším letopočtem), určitá modifikace této
operace se provádí dodnes v některých velmi chudých zemích ( např. Súdán). Největší pozornost věnovala
studentka dosud nejrozšířenějšímu způsobu operace katarakty - fakoemulzifikaci, kdy rozebírá tuto
techniku do nejmenších podrobností. Závěr přehledu se týká problematiky použití laserů při operaci
katarakty, a to buď jako samostatného výkonu nebo laserem asistované operaci.

Cílem této práce bylo porovnat používané operační metody a postupy v historii chirurgie katarakty. Práce
se pohybuje pouze v teoretické rovině, nebyla provedena žádná experimentální výzkumná část se
stanovením hypotézy.

Studentka v kapitole „Vlastní zhodnocení“ vyslovila svůj osobní názor na danou problematiku, který se
opíral o studium dostupné literatury. Vzhledem k tomu, že jí chyběly praktické zkušenosti, jsou některé
úvahy a polemiky nepřesné.

Rovněž závěr bakalářské práce vyjadřuje pouze vlastní názor autorky vycházející ze studia literatury.   

Jméno a příjmení: Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc.
Organizace: Klinika JL
Kontaktní adresa: V Hůrkách 1296/10, 158 00 Praha 5, Nové Butovice
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