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1. Splnění požadavků zadání. 

              

 Pro vytvoření laboratorní úlohy měření statické a dynamické impedance středouší autor 

nastudoval nejen technické parametry přístroje, ale musel také porozumět anatomii, fyziologii a 

patofyziologii sluchově rovnovážného aparátu a hlavových nervů, včetně příslušných drah. Autor 

splnil cíl, který si předsevzal a bakalářská práce odpovídá zadání.              

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

 

Bakalářská práce v rozsahu 43 stran je členěna do úvodu, 9 častí a závěru. První části se 

věnují hlavovým nervům, sluchové dráze, sluchové trubici a středoušním kůstkám. V dalších částech 

se autor zabývá fyzikální i fyziologickou akustikou a vysvětluje jednotlivé pojmy, které jsou pro 

tympanometrii charakteristické, popisuje princip tympanometrie a možnosti měření. Samostatné 

kapitoly jsou věnovány měřícímu přístroji Madsen OTOflex 100 a metodice vyšetření a autor rámcově 

upozorňuje na nedostatky a chyby, které při měření mohou nastat.   

Jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Stylistická a gramatická úroveň i grafická a estetická jsou 

na dobré úrovni.  

Práce obsahuje 26 obrázků, 1 stranu použité literatury a jiných zdrojů, včetně internetových a 

přílohu týkající se laboratorní úlohy měření tympanometrie s 1 obrázkem. Pro názornost mohl autor 

v laboratorní úloze využít více obrázků a schémat. 

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

 

Autor vypracoval manuál pro vyšetření funkce středouší, včetně třmínkového reflexu. Jeho 

páce je pro studenty lékařských a nelékařských oborů velkým přínosem, protože krok po kroku 

vysvětluje jednotlivé audiometrické pojmy a princip měření tympanometrie, ale i chyby, se kterými se  

při měření můžeme setkat.  Autor splnil cíle, které si v úvodu stanovil. 

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

 

Práce umožňuje vytvořený jednoduchý manuál v českém jazyce využít jako studijní materiál 

pro praktická cvičení v objektivní audiometrii pro pregraduální i postgraduální studenty lékařských i 

nelékařských zdravotnických oborů. Písemná forma takovýchto studijních materiálů v takto podrobné 

a komplexní formě studentům těchto oborů zatím chyběla. 

 

 

 



5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

 

Autor dokázal, že umí pracovat s literaturou, správně cituje použité studijní prameny.  

Převzaté prvky jsou odlišeny od vlastních výsledků a úvah. 

 

6. Otázky k obhajobě. 

 

K čemu nám slouží třmínkový reflex? 

 

7. Souhrnné hodnocení. 

 

 

Celkové hodnocení: velmi dobře  
 

 

V Ostravě, dne 24.5.2012  ______________________

 podpis oponenta 
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