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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Frančová Jméno: Karolína Osobní číslo: 465406
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika
Studijní obor: Optika a optometrie
Název práce: Moderní technologie a jejich vliv na zrak

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)*

25

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 30)* 20

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské 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)*

20

5. Celkový počet bodů 70

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Setkala jste se při zpracování zdrojů s pravidlem "20-20-20"? Jak byste jej popsala?

2. Sledovala jste při experimentální části i vzdálenost, do jaké si probandi umisťovali text/monitor? Byla vzádlenost
přesně stanovená? Byla experimentální část prováděna s korekcí probandů, ev. s presbyopickou korekcí?

3. Dokázala byste uvést příčinu myopizace a hypermetropizace u konkrétních věkových skupin? Má vliv věk na to,
zda-li bude oko při námaze myopizovat nebo hypermetropizovat?
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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

Bakalářská práce Moderní technologie a jejich vliv na zrak je velmi obsáhlá a přehledně zpracovaná. Text obsahuje
několik chyb, např. v kapitole 4.1.3. věta "Korigujeme tórickými a cylindrickými čočkami", obrázek 5. není uveden v
textu,v kapitole 5.2.1. špatně uvedená zkratka RGB, v kapitole 5.3.1. Kontaktní čočky schází druhé větě "Podle
výzkumu XY nošení kontaktních čoček...." citace nebo název studie. V obrázku č. 23 postrádám jednotku času.
Seznam  citované  literatury  v  několika  případech  nesjednocený,  duplicitní  použití  literatury  pod  č.  6  a  15.
Experimentální část je dobře zpracovaná, výsledky jsou zajímavé. Práci doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: Mgr. Nicole Švestková
Organizace: Oční optika Rozehnalová
Kontaktní adresa: Wilsonova 154/8, Přerov
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