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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Eliška Nedvědová 
s názvem: Vyhodnocení komplikací u nositelů kontaktních čoček

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) 20 

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) 

3 

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

26 

5. Celkový počet bodů 76 

Návrh otázek k obhajobě

1. Na straně 14 v kapitole 2.5.2 uvádíte: Skutečnost, že limbus zobrazuje zřetelné reakce v průběhu
nošení kontantní čočky, byla zjištěna již před více než sto lety. Z jakých materiálů byly v tuto dobu
dostupné kontaktní čočky?

2. 

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

Práce obsahuje několik nedostatků, zejména formálního charakteru.
Například na staně 9 v kapitole 2.3.2 a následně na straně 10, 11 v kapitole 2.3.3 nekoresponduje číslování
obrázků s textem.
Číslo obrázku 6 je uvedeno dvakrát s jiným názvem (Obrázek 6 Znázornění rozdílné smáčivosti: s. 12,
Obrázek 6 CLPC podle Efronovy stupnice: s. 13).
V seznamu použité literatury u zdroje [8] chybí ISBN.
Práce až na drobné výhrady splňuje příslušné požadavky, z celkového hlediska zdárně vystihuje zadané
téma.
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