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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Práce je originální, autorka čerpá z vlastní, několikaleté praxe sestry s audiologickou specializací. Počty 
pacientů s postižením sluchu a komunikačních schopností se neustále zvyšují, souvisí to nejen s prodlužováním 
střední délky života, ale i s čím dál většími možnostmi porodníků a neonatologů, a proto je a bude tato 
problematika stále velice  aktuální.

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

4

Samostatnost zpracování a práce s literaturou jsou uvedeny v prohlášení v úvodu práce a mohu jen vše potvrdit.

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4

Zpracování práce je dobře promyšleno, uspořádáno, směřuje logicky od anatomie a fyziologie ke klinickým 
projevům, léčbě a rehabilitaci. Z výše uvedeného je patrné, že problematice autorka rozumí a má bohaté 
praktické zkušenosti.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

4

Formální zpracování, jazyková i stylistická úroveň jsou odpovídající. Stejně tak úprava a dodržení normy.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: Má náhlá hluchota vliv na řeč pacienta?

Má sluchadlo smysl u náhle ohluchlého?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce:  výborně 

Datum:
19.5.2011

Podpis: Prim.MUDr.Vítězslav Veselý 

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně

9 až 12 Velmi dobře

6 až 8 Dobře

5 a méně Nevyhověl
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