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Diplomová práce si klade za cíl shrnout poznatky o možnostech diagnostiky a léčby 

vestibulárního schwannomu (VS). Vlastním těžištěm práce je problematika kvality života u pacientů s 

VS. Autorka podává formou literární rešerše ucelený přehled výsledků nejvýznamnějších zahraničních 

studií věnujících se této problematice. V teoretické části je také věnována pozornost přehledu 

jednotlivých rehabilitačních přístupů využívaných u pacientů s VS. Experimentální část práce 

představuje vlastní původní výsledky získané z dotazníkového šetření u 46 pacientů, kteří absolvovali 

operaci VS na klinice ORL 1. LF UK. V práci autorka použila validizované dotazníky Dizzines 

Handicap Inventory, Tinnitus Handicap Inventory a Facial Disability Index. Výsledky jsou 

zpracovány formou deskriptivní statistiky – boxplotových grafů a doprovodného textu. Získané 

výsledky jsou dále rozvedeny v oddíle diskuse. Formulace závěrů je správná a odpovídá získaným 

výsledkům. 

Studentka při práci užila široké teoretické a praktické znalosti nabyté při studiu zvolené 

problematiky, dokázala pracovat s původní zahraniční literaturou a výsledky experimentu diskutovat 

ve světle recentních světových poznatků. Prokázala také velmi dobrou organizační schopnost spojenou 

se sběrem dat. 

   

Hodnocení: 

 Předkládaná práce splňuje všechny formální náležitosti bakalářské práce. Teoretické 

informace  v části věnující se rešerši zvoleného tématu jsou aktuální a komplexní. Autorka po celou 

dobu zdařile pracuje s nejnovější dostupnou literaturou. Grafická úprava je na velmi dobré úrovni. 

Autorka prokázala, že se tématem zabývala a je schopna se získanými informacemi pracovat a 

využít je při formulaci závěrů. Výsledky práce jsou zajímavé i v mezinárodním měřítku. Práci 

doporučuji k publikaci jako samostatnou klinickou studii. 

 

K práci mám jeden dotaz: 

 

1/ Ve výsledcích na straně 59 uvádíte, že 78% pacientů nemělo žádný, nebo jen velmi mírný 

hendikep v dotazníku THI v pooperačním období. V diskusi však uvádíte, že výsledky studie Fahy 

et al. (2002) potvrzují výskyt tinnitu až u 60% pacientů. Čím si danou disproporci v datech 

vysvětlujete? 

 

Práci jednoznačně doporučuji obhajobě 

V Praze 16.5.2011       Mgr. Ondřej Čakrt 

     


