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1. Zadání závěrečné práce.
Autorka pracovala samostatně  a aktivně využívala konzultací v Centru pro poruchy sluchu a
rovnováhy , kde také prováděla praktickou část na uvedeném diagnostickém zařízení.

2. Aktivita studenta během řešení.
Práce plnila zadání beze zbytku.  Pro její vytvoření se musela autorka na dostatečné úrovni seznámit s
poměrně složitým systémem řízení rovnovážného aparátu a nastudovat potřebné kapitoly týkající se
jeho anatomie, fyziologie a patofyziologie. Zároveň se musela na dobré úrovni seznámit s měřením
na diagnostickém komplexu tvořeném ICS Chartr 200, Video brýlemi VG 40 a počítačem a
porozumět jeho funkcím.

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 kde autorka přesně popisuje jednu z nejmodernějších metod
vyšetření rovnováhy – videonystagmografii, jednotlivé části přístroje VNG a metodiku při vyšetření.
Zaměřuje se přitom na důležitost dodržování výrobcem doporučených nastavení a jejich vliv na vznik
chyb, které při měření mohou nastat, pokud tato nastavení nejsou dodržena. Jazyková i  grafická
úroveň práce je velmi pěkná, jen ojediněle se vyskytující překlepy nijak nesnižují její úroveň.

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
autorky spočívá především v ověření metodiky měření se zaměřením na vznik možných chyb, které
by mohly vést k mylné interpretaci výsledků ve vytvoření vhodné dokumentace v českém jazyce.

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 výbornou  obeznámenost studenta s moderní technikou VNG vyšetřování
rovnováhy a její výsledky představují přínos pro praxi uskutečňovanou v Centru pro poruchy sluchu a
rovnováhy v Ostravě – Porubě.

8. Otázky k obhajobě.
Na jakou fázi měření je třeba se zaměřit, resp. jaká praktická opatření je třeba učinit, aby při měření
nedošlo ke vzniku nežádoucích chyb.
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