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Práce autora Jana Kmete si klade za cíl zjistit, zda jednostranná vestibulámí porucha u

pacientu po operaci vestibulámího schwannomu ovlivnuje percepci subjektivní zrakové

vertikály (SVV) a sledovat, jak se vnímání SVV v casném pooperacním období upravuje.

Predložená práce má rozsah 56 stran vlastního textu, autor cituje 34 ceských a zahranicních

prací. Praktická cást zahrnuje vlastní kasuistiku a experimentální prospektivní merení úpravy

SVV pomocí "bucket method" u šesti pacientu po operaci vest. schwannomu.

Práce je prehledne clenena do šesti hlavních kapitol. V prehledu poznatku autor

seznamuje ctenáre s fyziologií a patofyziologií percepce prostorové orientace, dále se venuje

problematice schwannomu, jeho etiologii, symptomatiologii a principum lécby.

Praktická cást obsahuje cíle a hypotézy, které jsou stanoveny vhodne s ohledem na téma

práce. Následuje podrobný popis metodiky merení. Výsledky vyšetrení SVV jsou zpracovány

deskriptivne a doplneny o spojnicové grafy znázornující vývoj kompenzace. Diskuse

respektuje charakter práce. Prílohy obsahují 1 tabulku popisující výsledky jednotlivých

merení.

Hodnocení:

Predkládaná diplomová práce je zpracováním po formální stránce na dobré

úrovni, presto se v práci vyskytují drobné stylistické nedostatky. Informace podávané

v práci jsou aktuální a komplexní. Vetšina použitých citací je z období nekolika

posledních let, text je ctivý. Práce má logickou výstavbu a jednotlivé kapitoly v textu na

sebe navazují. Grafická úprava textu je na velmi dobré úrovni. Diskuse by zasluhovala

lepší syntézu teorie s výsledky získanými v experimentu, také její rozsah by mel být vetší

(pouze 3 strany).

Autor text pravidelne konzultoval, na konzultace chodil vždy peclive pripraven

s podnetnými dotazy. Predvedl velice dobrou organizacní schopnost pri príprave

metodiky merení a pri vlastní práci s pacienty. Výše zmínené nedostatky mají jen
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minimální vliv na kvalitu predkládané práce a validitu výsledku. Práci jako školitel

jednoznacne doporucuji k obhajobe.

V Praze dne 16. kvetna 2012
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