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Studentka zvolila téma, které je v českých podmínkách přes svou závažnost dosud velmi málo 

diskutované. 

 

V první kapitole definuje základní pojmy, popisuje pestrost projevů tinnitu, stupně závažnosti 

ušního šelestu, jeho příčiny a různé typy rozdělení. V dalších kapitolách se zaměřuje na 

kvalitu života pacientů, kteří trpí ušním šelestem. Stručně obecně vymezuje termín kvalita 

života a dále už mapuje jednotlivé oblasti života jedince s tinnitem. Podrobně popisuje dopad 

tohoto symptomu na osobní život, partnerské, rodinné a přátelské vztahy, schopnost pracovat 

a realizovat vlastní zájmy, vliv na psychické i fyzické zdraví. Samostatné kapitoly věnuje 

autorka možnostem léčby ušního šelestu, přístupu lékařů a významu informovanosti pacientů. 

Předkládá přehled organizací a specializovaných pracovišť zaměřených na pomoc lidem 

trpícím tinnitem. 

 

Rozsah práce je přiměřený. 

Jazyková úroveň je dobrá, práce je obsahově bohatá.  

 

Autorka zpracovává problematiku tinnitu a zvláště jeho dopadu na psychosociální život 

pacientů na základě dostupné odborné literatury a dalších aktuálních zdrojů. Teoretické 

poznatky systematicky doplňuje výpověďmi respondentů, kteří zodpověděli otázky jejího 

dotazníku. Právě velmi otevřené a podrobné odpovědi pacientů k předloženým tématům 

považuji v diplomové práci za velmi cenné. Pro svou autentničnost je velmi přínosná i 

kapitola, v níž studentka shrnuje (opět na základě výpovědí respondentů) jak se lidé 

vyrovnávají s tinnitem. 

 

V Úvodu studentka zmiňuje, že má s tinnitem vlastní zkušenost, což vysvětluje její hluboký 

zájem o zpracované téma. Předložená práce představuje, podle mého názoru, velmi zajímavý 

souhrn poznatků o opomíjeném, ale právě pro vliv na život pacienta a jeho okolí velmi 

závažném symptomu, kterým tinnitus bezesporu je. 

  

Cíl práce – popsat a shrnout dopad tinnitu na psychosociální život člověka – studentka splnila. 

 

Předložená diplomová práce splňuje podmínky a nároky kladené na odbornou práci. 

 

Diplomovou práci hodnotím:                                 výborně 
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