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1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Tato diplomová práce se zaměřila na vysoce aktuální, ve výuce zcela opomíjené téma prvočího 
lidského patogena z rodu Acanthamoeba, který může vážně poškodit zrak nositelů kontaktních čoček. 
Protože tato parazitická měňavka je nedílně spjata se svým životním prostředím – okem, je část práce 
věnována rovněž lidskému zrakovému orgánu. Veškeré v úvodu vytčené cíle byly beze zbytku 
splněny. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA 
Práce o celkové délce 95 stran (se čtyřmi přílohami) obsahuje všechny předepsané náležitosti včetně 
abstraktu a klíčových slov v české i anglické verzi. Pro účely sepsání textu bylo excerpováno 
58 literárních zdrojů včetně odborných lékařských článků a komplexních anglicky psaných paperů o 
fylogenezi akantaméby. Text je přehledně formátován, bez zbytečných překlepů a pravopisných chyb, 
a je sepsán pro Katku typickou dobře srozumitelnou češtinou. Práce je doplněna množstvím obrázků 
včetně fotografií z realizace navrhovaných praktických cvičení. Po zkrácení doporučuji návrh 
vybraných cvičení publikovat, například v časopise Biologie-Chemie-Zeměpis. 
 
3. KOMENTÁŘ ŠKOLITELKY 
Slyšeli jste už o studentech, kteří v průběhu psaní měnili téma diplomové práce a špatně to dopadlo? 
Katka je jedinečným dokladem, že změna tématu nemusí uškodit – naopak, je k dobru věci. Původně 
jsme plánovaly rozvést malakologické téma práce bakalářské, která rovněž vznikla pod mým vedením. 
Katka, nositelka kontaktních čoček, však záhy po zadání práce onemocněla zánětem rohovky 
s podezřením na amébovou infekci – a nové, palčivě aktuální téma bylo na světě. Čemu jinému se 
v práci věnovat než hrozbě, která nečekaně číhá ve vlastním pouzdru na roztok, ve kterém se 
kontaktní čočky v noci uchovávají? Ukázalo se, že povědomí i dostupné informace o této téměř 
domácí hrozbě jsou na kriticky nízké úrovni (Katka provedla dotazníkové šetření mezi svými žáky i 
rešerši dostupné literatury, stejně jako prohlídku dostupných učebnic s přihlédnutím k tomuto tématu). 
Výsledkem politováníhodné úvodní události, zkombinované s Katčinou pílí, samostatností, 
cílevědomostí a vynalézavostí je kompaktní, zacílená diplomová práce věnovaná lidskému oku, málo 
známému (a velmi nebezpečnému) patogenu plná návrhů na praktické aktivity spojené s okem a 
měňavkou, ale také these poukazující na to, co se stane, když si (ne)přečtete příbalový leták, protože 
se domníváte, že všechny nezbytné informace vám poskytl lékař-specialista… 
Jsem ráda, že jsem se mohla na vzniku této závěrečné práce podílet coby školitelka! Thesi plně 
doporučuji k obhajobě a veškeré dotazy přenechávám oponentce, magistře Janě Škodové. 
 
4. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci plně doporučuji k obhajobě. 
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