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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Anna Suchá 
s názvem: Porovnání zjištění heteroforie pomocí zakrývacího testu a disociačních testů bez fúzního
podnětu i s fúzním podnětem

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

27 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 30) 27 

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) 

8 

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

27 

5. Celkový počet bodů 89 

Návrh otázek k obhajobě

1. Na str. 25 uvádíte: "Pomocí “K“ testu korigujeme tu část forie, kterou lze kompenzovat motoricky.
Jedná se tedy o fixační disparitu I. stupně." Tato věta je nesprávná. Mohla byste uvést rozdíl mezi
motoricky a senzoricky kompenzovanou odchylkou?

2. Na str. 10 uvádíte: "Cykloforii dělíme na incykloforii a excykloforii. Incykloforie značí, že se oko
pod zakrytím stáčí směrem nasálním, u excykloforie se oko stáčí směrem dovnitř." Tato formulace
není správná. Mohla byste formulaci opravit?

3. Na str. 15 uvádíte: "Penalizaci dále využijeme při metodě zamlžování, která se používá na konci
samotné refrakce. Používá se sféra +2,00 D, která se předsadí před každé oko, tím pádem dojde ke
zhoršení vízu, ten se může pohybovat od 6/60 až 6/30. Poté sféru -0,25 D předsadíme před jedno oko,
poté před druhé, a rychle střídáme. Pacient by měl být schopný identifikovat, před které oko je
předsazena -0,25 D sféra. Pokud nejsou oči sféricky vyrovnané, sféra -0,25 D může být přidána nebo
odebrána." Jste si jista, že je pacient s takto sníženou zrakovou ostrostí schopen poznat rozdíl s
korekční brýlovou čočkou −0.25 D?

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.
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