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1. Zadání závěrečné práce.
Práce splnila zadání beze zbytku.  Pro vytvoření úlohy měření evokovaných kmenových potenciálů se
musel autor na dostatečné úrovni seznámit s anatomií, fyziologií a patofyziologií sluchově
rovnovážného aparátu a také s fyzikální a fyziologickou akustikou a zvládnou prakticky měření na
moderním diagnostickém přístroji.

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 ISC CHARTR EP 200

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její obsah náležitě konzultován

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Těžiště práce spočívá v praktické části.  Zde je popsán přístroji ISC CHARTR EP 200, jeho
jednotlivé části a technická specifikace. Je popsána  metodika vyšetření a vysvětlena nutnost
dodržování doporučených nastavení. Názorným způsobem jsou ukázány nedostatky a chyby, které při
měření mohou nastat. Jazyková i grafická úroveň práce jsou na velmi dobré úrovni.

5. 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 a v současnosti slouží jako  vhodný studijní materiál pro praktická cvičení
v objektivní audiometrii pro studenty lékařských i nelékařských zdravotnických oborů. Vlastní přínos
autora spočívá především v ověření metodiky měření zejména s pohledu vzniku možných chyb, které
by mohly vést k mylné interpretaci výsledků, což bylo jedním z cílů práce.

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 a správně cituje
použité studijní prameny.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce dokumentuje dobrou obeznámenost studenta s měřením evokovaných kmenových potenciálů a
její výsledky představují přínos pro praktickou činnost i výuku v Centru pro poruchy sluchu a
rovnováhy v Ostravě – Porubě.

8. Otázky k obhajobě.
Jaké máte doporučení pro kontrolu, zda výsledky které naměříte metodou BERA jsou správné ?
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