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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Radová Jméno: Denisa Osobní číslo: 483403
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika
Studijní obor: Optika a optometrie
Název práce: Vliv opilosti na zrakové funkce

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)*

28

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 30)* 28

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

8

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

Je třeba uvažovat, zda experimentální část obsahuje dostatečný počet měření a má správně udělané statistické
zpracování. Dále, zda je student schopen správně interpretovat výsledky, poté je diskutovat a porovnat s dostupnou
literaturou.

27

5. Celkový počet bodů 91

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V práci jste se zabývala osobami, které, předpokládám, konzumují alkohol jen příležitostně. Jsou dostupné nějaké
studie, které se zabývají zrakovou ostrostí u chronických alkoholiků?

2. Kolik a jakého alkoholu je dle Vašich měření potřeba vypít, aby došlo k markantním změnám zrakových funkcí?

3. Mezi myslivci se vypráví tento vtip: Jsou dva myslivci na čekané. Jeden střízlivý a jeden notně opilý. Po chvíli
vyběhne srnec. Střízlivý myslivec střílí první, ale mine. Potom střílí opilý myslivec a srnec hned napoprvé lehne. "Jak
jsi mohl trefit hned napoprvé?" "No to by bylo, abych z takového stáda alespoň jednoho netrefil!" V podstatě závěry
Vaší práce ukazují, že tento vtip má své reálné základy?
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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

Práce se zabývá vlivem alkoholu na zrakové funkce člověka. Cílem práce bylo porovnání výsledků
zrakových funkcí měřených pomocí různých testů na motilitu bulbů, akomodaci,
konvergenci či fúzní rezervy. Experimentální část se skládá
ze dvou shodně provedených měření, první měření probíhalo za střízlivého stavu subjektů
a druhé po požití alkoholu. .
V praktické části jsou porovnány výsledné hodnoty vyšetření 15 osob .
Práce je ucelená, zpracovaná přehledně, s názornými grafy.
Experimentální část byla jistě časově náročná a vyžadovala trpělivost.
Práci hodnotím jako výbornou.

Jméno a příjmení: MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D.
Organizace: Ústav biofyziky a informatiky , 1.LF UK Praha
Kontaktní adresa: Salmovská 1, 120 00 Praha 2
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