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Název práce: PHYSIOLOGY OF SPECIAL MIRROR EYES OF MOLLUSCS, 

CRUSTACEANS AND DEEP-SEA FISH 

 

FYZIOLOGIE SPECIÁLNÍCH ZRCADLOVÝCH OČÍ MĚKKÝŠŮ, KORÝŠŮ A 

HLUBINNÝCH RYB 

 

X Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Cílem práce bylo vypracování podrobného přehledu optických systémů očí živočichů 

s těžištěm  na typy očí, které využívají pro tvoření obrazu biologická zrcadla, tyto jsou 

označovány jako zrcadlové oči. Takové oči se obvykle vyskytují u živočichů žijících v 

zakalených a hlubokých vodách. V minulosti zrcadlové superpoziční oči korýšů desetinožců 

posloužily jako inspirace pro rentgenové teleskopy (tzv. lobster-eye X-ray telescopes) 

využívané v astrofyzice. Tato práce popisuje různé typy zrcadlových očí, přičemž. přehled 

živočichů se zrcadlovýma očima je doplněn o popis jejich habitatu. Závěrem jsou jednotlivé 

typy zrcadlových očí porovnány a diskutovány a je také diskutována jejich případná 

biomimetická aplikace, zejména v opticko-technických systémech. 

 

Struktura (členění) práce: 

Strukturu práce pokládám za velmi vhodnou formu vyčerpávajícího přehledu typu očí 

s těžištěm na podrobný přehled zrcadlových očí a následně na jejich biomimetickou aplikaci. 

Řazení a dělení je jasné, přehledné a logické. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 

Ano, použité literární zdroje jsou dle mého názoru více než dostatečné (dokonce předčily 

očekávání) a jsou v práci správně citovány 

 

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

Hlavním cílem práce byl ucelený komplexní přehled, na bázi rešerše dostupné literatury. 

Nicméně dle mého názoru práce vykazuje i některé vlastní závěry, zejména vzhledem 

k diskuzi a k biomimetické aplikaci. Rovněž je třeba zdůraznit, že podobný přehled dosud 

ani v české ani ve světové literatuře neexistoval. 

 

Předběžné výsledky byly prezentovány a dobře přijaty na mezinárodní konferenci 

IBWS2106 v Karlových Varech v dubnu 2016 a je také přijata ústní přednáška na 

mezinárodním kongresu o kosmické optice ICSO ve Francii v říjnu 2016. Práce souvisí 

s účastí na stáži Otevřené vědy V AV ČR. 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
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Formální úroveň práce je dle mého názoru na vysoké nadstandardní úrovni. 

 

 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíle práce pokládám za splněné a to i za situace, kdy literaturní rešerše se ukázala jako velmi 

obtížná jak s ohledem na dostupnost a získávání podkladů, na velký rozsah podkladů, tak i na 

rozsah práce související s rozmanitostí studovaných očí a snahou o jejich pochopení, popsání 

a setřídění. 

Enormním problémem se ukázalo nalezení v literatuře informace o optických a fyzikálních 

parametrech předmětných očí, kdy se ukázalo, že tato informace buď neexistuje, anebo je 

v literatuře podána naprosto nedostatečným způsobem, často s uvedením parametrů, které 

nemají fyzikální ani optický význam, přičemž relace s těmito parametry není nijak 

definovaná, takže nebylo možné tyto parametry jednoznačně extrahovat a definovat. Zde 

studentka udělala dle mého názoru opravdu maximum.  

Studentka pracovala na práci s velkým zaujetím a nasazením a současně velmi samostatně. 

Dle mého názoru bude velmi vhodné na práci dále navázat diplomovou prací, která by již 

mohla být detailněji zaměřena a měla by přinést vlastní vědecké výsledky. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

x  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům 

(dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – viz 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: jitka.zurmanova@natur.cuni.cz (pro 

účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na 

adresu: Dr. Jitka Žurmanová, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium

