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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Tereza Drachovská 
s názvem: Refrakční deficit a jeho určení v závislosti na zrakové ostrosti klienta

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 30) 26 

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) 

5 

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

26 

5. Celkový počet bodů 82 

Návrh otázek k obhajobě

1. vliv refrakční místnosti v délce 5 metrů na výslednou refrakci

2. možnost vyhodnocení zrakové ostrosti u malých dětí (1-2 roky)

3. proč je potřeba u hypermetropa při refrakci potřeba používat výměnný trik

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 je celkově velmi dobře strukturovaná, a v praktické sekci dostatečně vyhodnocená. Vyskytují se
dorbné chyby v podobě chybějících referencí ale zadané téma vliv refrakce na zrakovou ostrost bylo z
pohledu astigmatismu zodpovězeno.
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