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1. Splnění požadavků zadání. 

 

Pro vytvoření laboratorní úlohy měření evokovaných kmenových potenciálů autor nastudoval nejen 

technické parametry přístroje, ale musel také porozumět anatomii, fyziologii a patofyziologii sluchově 

rovnovážného aparátu. Svého úkolu se zhostil velmi dobře a bakalářská práce odpovídá zadání.              

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

 

Bakalářská práce v rozsahu 36 stran je logicky členěna do úvodu, teoretické a praktické části a závěru.  

Obsahuje 35 obrázků v praktické a teoretické části, 2 strany použité literatury a jiných zdrojů, včetně 

internetových a přílohu týkající se laboratorní úlohy měření BERA se 13 názornými obrázky. 

Teoretická část je na 12 stranách rozčleněna na podkapitoly. Obsahuje základní informace o anatomii 

a fyziologii sluchově-rovnovážného aparátu, vyšetřovacích metodách sluchu. Autor se snaží vysvětlit 

evokované sluchové potenciály pomocí jednoduchých schémat. Další kapitoly jsou již věnovány 

praktické části.  

Autor popisuje přístroj ISC CHARTR EP 200 firmy GN Otometrics, jednotlivé jeho části a technickou 

specifikaci. Demonstruje vše v přehledných schématech a tabulkách. Popisuje metodiku při vyšetření 

a dokládá nutnost dodržování doporučených nastavení výrobcem. Na obrázcích a v komentářích 

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

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

dobré úrovni.  

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

 

Práce je pro klinika velkým přínosem, protože neexistuje manuál, který by vysvětloval chyby při 

měření tak, jak to udělal autor v této práci. V českém jazyce tento materiál zcela chybí. Autor splnil 

cíle, které si v úvodu stanovil. 

 

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

 

Práce vznikla na podkladě zadání Centra pro poruchy sluchu a rovnováhy k vytvoření jednoduchého 

manuálu v českém jazyce. Práce se měla zejména zaměřit na vytvoření a rozbor jednotlivých chyb, 

které mohou při měření BERA nastat a klinik na ně musí myslet, aby nedošlo k mylné interpretaci 

naměřených nálezů.  

Práce jako manuál již v současnosti slouží Centru pro poruchy sluchu a rovnováhy. Je také vhodným 

studijním materiálem pro praktická cvičení v objektivní audiometrii pro pregraduální i postgraduální 



studenty lékařských i nelékařských zdravotnických oborů. Písemná forma takovýchto studijních 

materiálů studentům všech těchto oborů dlouho chyběla. 

 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

 

Autor dokázal, že umí vybrat a správně pracovat s literaturou českou i zahraniční, v tištěné i 

internetové podobě.  Převzaté prvky jsou řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah a správně 

cituje použité studijní prameny. 

 

6. Otázky k obhajobě. 

 

Jak se liší výsledky měření BERA při nesprávném postupu? 

 

7. Souhrnné hodnocení. 

 

 

Celkové hodnocení: výborně 
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