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1. CÍLE A HYPOTÉZY: Předložená práce všechny své cíle v rámci zadaného tématu kvalitně splnila. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 
Rešeršní část předkládá pečlivě vytvořený souhrn poznatků ke studované problematice. Stejnou 
vysokou úroveň má také předložená část praktická. Návrhy vlastních nápadů, jak do výuky včlenit 
poměrně specifické téma ohrožení oka jako orgánu a zraku jako smyslu, jsou inspirativní, zejména 
vedle zajímavého srovnání různých učebnicových zdrojů k výuce o zrakovém ústrojí. Vše je popsáno i 
zhodnoceno srozumitelně a věcně.  
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 
Anglická i česká část práce je psána bez chyb a s minimem překlepů. Text je vhodně proložen 
citacemi potřebné literatury a výborně doplněn obrázky. Vzhledem k rozmanitosti jednotlivých 
vzájemně propojených podtémat oceňuji, že jsou všechny části práce přehledně označené a členěné. 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTKY:  
„Přibližně polovina lidí nosí brýle, jinak by se nevyznali v díle.“ tvrdí jedna píseň známé, napůl 
obrýlené, autorské dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Jelikož sama patřím mezi tu obrýlenou 
polovinu společnosti a jsou mi důvěrně známá úskalí nošení brýlí, pamatuji se dobře na období, kdy 
se v mém okolí začaly hojněji používat kontaktní čočky. Ani slibované větší pohodlí a ztráta „cejchu 
brejlouna“, které byly nejčastějším důvodem nabídky kontaktních čoček, mě však dodnes 
nepřesvědčily, že bych si měla denně něco dávat přímo na oko. Přesto všem lidem, kteří své brýle 
s grácií odhodili v dál a s jásotem začali používat právě kontaktní čočky, docela dobře rozumím a 
tento ohromný vynález s nezapomenutelnou českou stopou přeji všem spokojeným uživatelům na 
světě. Se zájmem jsem se tedy začetla do předložené práce o kontaktních čočkách, která mě 
nezklamala kvalitou ani obsahem textu. Přehledně shrnuje rizika akantamébové infekce (o níž jsem 
sama měla jen matné tušení) a všech podobných chorob očí. Stručně a výstižně zmiňuje historii 
používání kontaktních čoček. Užitečně srovnává pojetí zrakového systému v různých učebnicích (tato 
pasáž je pro mne cennější zejména proto, že mi nedávno jeden maturant poslal obrázek z oficiálních 
materiálů k přijímacím zkouškám na nejmenovanou VŠ, v němž byly ve správném řešení jednoho 
úkolu prohozeny popisky u žluté a slepé skvrny). Nad příbalovým letákem ke kontaktním čočkám 
přináší nepřekvapivé svědectví o tom, jak klíčové je vést děti k práci s informacemi. V praktické části 
dále chválím všechny návrhy na zpestření výuky o zraku a očním ústrojí – jak vlastnoruční výrobu 
modelu oka (využitelné jako netradiční domácí úkol?), využití populárního animovaného dokumentu, 
snahu do již těsného výukového prostoru vtěsnat poznatky o chorobách očí a rizik spojených 
s kontaktními čočkami, předložení zkušenosti se ztrátou zraku, využití zdánlivě nesouvisejícího 
pozorování senného nálevu (kromě ukázky živých měňavek by se v rámci výuky o zraku dala k tomuto 
pokusnému zpestření výuky o zraku zmínit také historie mikroskopického a dalekohledového 
vylepšování lidského zraku s přesahem do výuky optické části fyziky), i velmi sympatický návrh, jak 
předložit téma zraku formou distanční výuky. Zaujala mě naratologická metoda, ke které bych 
z osobní nepedagogické zkušenosti doporučila zkoušet vždy zatraktivnit vyprávěné příběhy na 
maximální možnou míru, aby posluchači příběhu neztráceli pozornost před sdělením všech 
potřebných informací. Konkrétně příběh profesora Wichterleho je inspirativně převyprávěn např. 
v rámci cyklu Slavné dny: Den, který otevřel cestu k měkkým kontaktním čočkám (23. duben 1955) – 
dohledatelné podle klíčových slov. 



 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 
Mám jednu malou připomínku – na straně 28 je o oční čočce napsáno, že má „světlomilné“ vlastnosti. 
Mohu poprosit o potvrzení, že došlo k překlepu a zda automatická opravy textu přepsala slovo 
„světlolomné“? Jinak mi totiž unikl smysl sdělení a poprosím o dovysvětlení světlomilných vlastností. 
Děkuji. 
 
Dotaz: 

1) Při jakých jiných tématech v jiných vyučovacích předmětech by si autorka dokázala představit 
upozornění žáků na rizika ztráty zraku? V dějepise? V chemii? V občanské nauce?  

 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
V Pržně dne 1. května 2020         Jana Škodová 


