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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Brtinský Jméno: Vojtěch Osobní číslo: 465415
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika
Studijní obor: Optika a optometrie
Název práce: Evaluace komplikací nošení kontaktních čoček

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)*

30

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

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské 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)*

27

5. Celkový počet bodů 97

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V teoretické části píšete, že pokud je nesprávně zvolená KČ a není dodržována předepsaná péče, může docházet
k řadě patologických stavů. Znamená to tedy, že pokud je KČ správně zvolená a dodržuje se doporučená péče, k
patologickým stavům nedochází?

2. Pokud se v případě zjištěné neovaskularizace na doporučenou dobu KČ nenasazují, neovaskularizace se zlepší?
Jedná se o reverzibilní stav?

3. V práci zmiňujete Müllerův tarzální sval a to, že jeho funkce není známa. Je tomu skutečně tak?
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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

Jméno a příjmení: Mgr. Petra Srovnalová
Organizace:
Kontaktní adresa:


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

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


