
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

NÁZEV PRÁCE: HODNOCENÍ KOMPENZACE CHŮZOVÝCH TESTŮ A TESTŮ ROVNOVÁHY
U PACIENTŮ PO OPERACI VESTIBULÁRNÍHO SCHWANNOMU

STUDENT: Bc. LUCIE CHEJNOVSKÁ

VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. ONDŘEJ ČAKRT, Ph.D.

Bc. Lucie Chejnovská se ve své práci zabývá problematikou poruch chůze u pacientů

s vestibulární deaferentací po resekci vestibulárního schwannomu. Cílem práce bylo podat

přehled o souvislostech mezi funkcí vestibulookulárního reflexu a posturální stabilitou během

chůze pomocí vybraných klinických testů.

Diplomová práce je sepsána na 78 stranách, obsahuje seznam použitých zkratek a čtyři

přílohy, referenční seznam čítá 68 recentních prací českých i zahraničních autorů.

V rešeršní části práce autorka popisuje funkci vestibulárního systému, věnuje se

patofyziologickým mechanismům vestibulární kompenzace a detailně zpracovává

problematiku vestibulárního schwannomu. Tato část práce je velmi dobře zpracována, a až

na malé nepřesnosti je obsah textu věcný, vyvážený a dobře se v něm orientuje.

V experimentu studentka popisuje soubor 28 probandů – pacientů operovaných pro

vestibulární schwannom na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN

Motol. U pacientů bylo provedeno trojí měření (před operací, po operaci a před dimisí) a

během pooperačního období pacienti absolvovali cílený rehabilitační program využívající

biologické zpětné vazby na stabilometrické plošině.  Metodika zahrnuje popis testů Timed

Up and Go, Four Step Square Test a Functional Gait Assesment. V této části práce je text až

moc detailní a čtenáři se v něm obtížněji orientuje. Experiment dále obsahuje dotazníkové

hodnocení subjektivního strachu z pádu. Prostřednictvím statistické analýzy získaných dat

byly testovány čtyři základní hypotézy práce. Výsledky jsou zpracovány v přehledných

grafech se slovním komentářem na šesti stranách. Diskuse je zpracována na velmi dobré

úrovni, obsahuje porovnání vlastních výsledků práce s poznatky jiných autorů.



Téma práce je aktuální a z klinického pohledu přínosné. Zajímavým zjištěním práce je

skutečnost, že pacienti nevykazovali v průběhu hospitalizace zvýšené riziko pádů, které je u

pacientů s vestibulární poruchou v literatuře často zmiňováno. Dále pak korelace mezi

dynamickou zrakovou ostrostí a Four Step Square Testem.

Velmi kladně hodnotím skutečnost, že autorka práce pracovala samostatně a tím si

dokázala osvojit základní postupy používané v klinickém výzkumu. Po formální stránce

předložená práce splňuje všechny náležitosti kladené na diplomovou práci a doporučuji jí k

obhajobě.

K práci mám jeden dotaz:

Mohla byste vysvětlit rozdíly v neurofyziologických mechanismech kompenzace

poruchy vestibulookulárního reflexu a posturální stability při jednostranné vestibulární lézi?
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