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1. Splnění požadavků zadání. 

 

Pro svou bakalářskou práci si autorka vybrala velmi náročné téma. Pro vytvoření laboratorní úlohy 

měření videonystagmografie musela nastudovat nejen technické parametry přístroje, ale musela 

také porozumět anatomii, fyziologii a patofyziologii sluchově rovnovážného aparátu.  

Udržení rovnováhy a orientace člověka v prostoru je jednou z nejsložitějších úloh organismu. Podílí se 

na něm ústrojí zrakové, sluchově-rovnovážné a propriocentivní. Systémy lze přirovnat ke složitějšímu 

počítačovému systému. Periferní jednotky jsou spojené navzájem a jednotlivě vysílají informace do 

centrálního nervového systému a ten pak zpětně každou oblast řídí. Pokud některý ze systému vypoví 

funkci, vnímáme to jako závrať, která trvá tak dlouho, dokud funkci nemocného systému nenahradí 

ostatní jednotky a centrální nervová soustava si zvykne na to, že má periferii řídit jinak. Tento složitý 

systém řízení musela autorka před zpracováváním práce pochopit jak po medicínské, tak technické 

stránce. Svého úkolu se zhostila velmi dobře a bakalářská práce odpovídá zadání.              

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

 

Bakalářská práce v rozsahu 48 stran je logicky členěna do úvodu, teoretické a praktické části a závěru.  

Obsahuje 51 obrázků, 1 stranu použité literatury a jiných zdrojů, včetně internetových a přílohy 

týkající se laboratorní úlohy měření VNG. 

Teoretická část je na 14 stranách rozčleněna na podkapitoly. Obsahuje ucelené informace o anatomii 

a fyziologii sluchově-rovnovážného aparátu a oka,  vyšetřovacích metodách sluchu a rovnováhy. 

Autorka prokázala, že tuto složitou a pro ni odtažitou problematiku dokázala nejen nastudovat, ale i 

jasně a stručně interpretovat, včetně převedení medicínských aspektů do technických s řadou 

schémat. Další kapitoly jsou již věnovány praktické části.  

Autorka přesně popisuje jednu z nejmodernějších metod vyšetření rovnováhy – videonystagmografii, 

jednotlivé části přístroje VNG a metodiku při vyšetření. Demonstruje, jak je nutné dodržovat veškerá 

doporučená nastavení výrobcem a upozorňuje na nedostatky a chyby, které při měření mohou 

nastat.   

Stylistická a gramatická úroveň i grafická a estetická je velmi pěkná, jen ojediněle se vyskytují 

překlepy.  

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Práce je originální, protože neexistuje manuál, který by tak přesně a systematicky, jak to provedla 

autorka, vysvětloval chyby při měření videonystagmografií. V českém jazyce tento materiál zcela 

chybí. Autorka splnila cíle, které si v úvodu stanovila. 

 

 



4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Klinik – uživatel sice dostává ke každému novému přístroji jednoduchý manuál v češtině, ale někdy, 

jako v tomto případě, nebyl manuál pro klinickou praxi dostačující.  

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 novou moderní vyšetřovací metodou – videonystagmografii 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. 

Autorka dokázala, 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. 

Co způsobí při videonystagmografii např. nesprávné umístění video brýlí u pacienta nebo nesprávná 

vzdálenost vyšetřovacího křesla od stimulační lišty? Záleží přesnost měření i na těchto parametrech? 

 

7. Souhrnné hodnocení. 
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