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1. Zadání závěrečné práce.
Pro vytvoření laboratorní úlohy měření statické a dynamické impedance středouší se musel autor
seznámit s anatomií, fyziologií a  patofyziologií sluchově rovnovážného aparátu a hlavových nervů a
příslušných drah. Musel také nastudovat technické parametry přístroje, i principy tympanometrického
vyšetření. Práce splnila cíl, stanovený v zadání.

2. Aktivita studenta během řešení.
Autor pracoval samostatně , a aktivně využíval konzultací v Centru pro poruchy sluchu a rovnováhy ,
kde také prováděl praktickou část na přístroji Madsen OTOflex 100

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena včas a její obsah náležitě konzultován

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Autor vypracoval manuál pro vyšetření funkce středouší, včetně třmínkového reflexu. Zde vysvětluje
jednotlivé audiometrické pojmy a princip měření tympanometrie, případně chyby, se kterými je
možno se  při měření setkat. V závěru práce ukazuje výsledky některých vyšetření, demonstrující
některé typické tympanometrické křivky.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce umožňuje vytvořený manuál v českém jazyce využít jako studijní materiál
pro praktická cvičení pro studenty lékařských i  nelékařských zdravotnických oborů, pro něž bude
určitě přínosem, protože je poměrně podrobná a dobře metodicky strukturovaná.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student prokázal  schopnost pracovat s odbornou českou i zahraniční literaturou, kterou vhodným
způsobem využil. Převzaté prvky jsou řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah, použité studijní
prameny jsou správně citovány

7. Souhrnné hodnocení.
Práce dokumentuje dobré porozumění studenta studované problematice.Výsledky práce představují
přínos pro praktickou činnost i výuku v Centru pro poruchy sluchu a rovnováhy v Ostravě – Porubě.

8. Otázky k obhajobě.
Lze z výsledků, kde průběh měření neodpovídá některé tympanometrické křivce usuzovat na
technicky chybný průběh měření ?
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