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Predložená bakalárská práce se zabývá problematikou gravicepce, percepce

prostoru a vzhledem k praktické cásti predevším vnímáním subjektivní vizuální

vertikály. Na 63 stranách, vcetne jedné prílohy, autor nejprve strucne a prehledne

shrnuje základní poznatky potrebné k pochopení fyziologické podstaty prostorové

orientace, kde vyzdvihuje úlohu somatosenzorického a vestibulárního ústrojí. Následne

podrobne definuje pojmy subjektivní a objektivní vertikála a jejich další delení,

možnosti testování a výsledky jejich zkoumání a shrnuje problematiku schwannomu
nervu akustiku.

Autor k tématu pripojil i praktickou cást, ve které se zabývá sledováním zmen ve

vnímání subjektivní vizuální vertikály u pacientu pred a v nekolika posloupných merení

po resekci schwannomu akustického nervu. Volba vizuální subjektivní vertikály jako

pozorovaného objektu je v tomto prípade dobrou volbou vzhledem k dominantní úloze

vestibulárního ústojí a zraku pri jejím zpracování. Hypotézou byl spíše predpoklad, že

bezprostredne po zákroku dojde ke zhoršení schopnosti urcení subjektivní vertikály,

které se v casném pooperacním období zkompenzuje, a doplnit tak informace z jiných

studií, které se zabývají pozdejšími stádii po operaci. Výsledky nebyly zpracovány

statistickými metodami, ale pouze zprumerovány a znázorneny v prehledných grafech i

v souhrnném procentuálním vyjádrení. Vzhledem k nízkému poctu probandu (n6) a

povaze práce je tento rozbor výsledku dostatecný, i když by si pri dalším zkoumání

zasloužil statistickou analýzu.

Na záver autor pridává i kazuistiku jednoho z vyšetrovaných pacientu, který

shrnuje anamnézu a vývojvýsledku vyšetrení behem hospitalizace.

Práce obsahuje citace 34 zdroju, z toho osm v ceském jazyce, kterými autor

dostatecne doplnil obsažené informace. V kapitole rozebírající jednotlivé studie

zabývajícíse touto problematikou autor prokázal prehled a orientaci v tématu i detailní

prozkoumání zatím probehlých studií. Ocenuji, že se snažil nové poznatky

zakomponovat i do jiných teoretických kapitol, nicméne tam bych volila v nekterých
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prípadech citlivejší zasazení do textu tak, aby jeho posloupnost a kontinuita nebyla

prerušena Gakonapr. na str. 9, 14).

Text je vhodne doplnen o obrázky a grafy, které ocenuji predevším v praktické

cásti.

V úvodu je mimo jiné receno, že tématem této práce je zjistit, "zdali má

fyzioterapie rovnovážných funkcí vliv na zlepšení urcování smeru gravitace, ci je tato

funkce upravována spontánne, bez potreby fyzioterapeutickeho cvicení". Pokud by to

melo být pravdou, bylo by treba dodat kontrolní skupinu s cílenou terapií, nicméne

presto se na daném poctu pacientu podarilo naznacit jasnou tendenci spontánní

kompenzace prostorové orientace. Autor si dal za cíl shrnout poznatky o dané

problematice a v praktické cásti pak na tyto informace navázat a zjistit zmeny

subjektivní vizuální vertikály u sledovaných pacientu. Tyto cíle byly beze zbytku

naplneny.

Záverem: Tato bakalárská práce dosáhla vysoké úrovne díky svému peclivému

vypracování, z kterého je patrný zájem o téma, a osobní úcastí na výzkumu

vztahujícímu se k tématu. Pres drobné výhrady tato práce neobsahuje žádné výrazné

formální ani obsahové chyby. Autor prokázal schopnost pracovat s odbornými

publikacemi, detailne prozkoumat úzce danou problematiku a orientovat se v ní.

Z výše uvedených duvodu doporucuji tuto bakalárskou práci k obhajobe a rovnež

navrhuji známku: výborne.

Otázky k obhajobe:

1) Pokud byste mel vytvorit kontrolní skupinu, která by po operaci podstoupila

fyzioterapeutickou intervenci s cílem kompenzace poruchy prostorového

vnímání, jakou byste pro tyto pacienty volil terapii?

2) Lze dle Vašeho názoru ríci, že po operaci nervu akustiku vzrustá podíl

propriocepce a exterocepce pri urcování vizuální vertikály, ackoliv je toto

urcování narušeno? Myslíte si, že toto rozložení duležitosti vjemu pak pretrvá i

po kompenzaci stavu?

3) Myslíte si, že metody merení vertikality jsou využitelné v terapii?r---
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