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Průběh obhajoby: V dobře připraveném obhajobovém projevu adeptka seznámila
posluchače se základními body své diplomové práce, nesoucí název
„Acanthamoeba: hrozba pro lidské oko“.
Práce je rozdělena na dvě části. První autorka věnovala seznámení s
jednobuněčným eukaryotem rodu Acanthamoeba a jeho vlivem na
lidské oko. Druhý oddíl byl věnován rešerši učebnic ze zřetelem ke
zmínce o měňavkách. Při rešerši se ukázalo, že žádná z učebnic
nereflektuje existenci rodu Acanthamoeba, ani onemocnění jím
působená.

Praktická část byla věnována případové studii ZŠ a MŠ Chelčického
a Gymnázia Arabská. Autorka zjistila, že počet uživatelů čoček mezi
žáky ZŠ a SŠ prudce narůstá a proto navrhla několik praktických
cvičení, zaměřených na prvoka samého; morfologii, anatomii a
fyziologii lidského oka, a také na získávání informací o kontaktních
čočkách a práci s textem pročítáním příbalového letáku kontaktních
čoček.

V závěru obhajoby adeptka zodpověděla veškeré dotazy oponentky
(Mgr. Jana Škodová, PřF UK Praha) i členů komise.
Komise se jednoznačně shodla na doporučení práce k obhajobě a
hodnocením stupněm výborně.

Za odevzdání zvláště zdařile vypracované diplomové práce je
autorka navržena na ocenění AGON.
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Předseda komise: prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 1 ............................

Členové komise: Ing. Jan Andreska, Ph.D. 1 ............................

 Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D. 1 ............................

 PhDr. Linda Němečková 1 ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 211992 - Bc. Kateřina Veselá

http://www.tcpdf.org

