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Dip]ornová pláce se zabývá problcmatikou závratitich Stavú a postLlrá]ni instability

na por1k1adě Poruchy vcstiblllámiho ústlojí. Cilem bylo Zhodnotit vliv Skupinové leÍapie

prostřeclnlctvim říZenó vestibu]árni Iehabilitace na posturálnj stabilitu a kValihl života

pacieDtu.

Diplonantka předkládá práci sepsanou na 78 stran1lch. refcrenční sezrram obsahuje 52

citaci z české a zahlanjční ]iteratury' Přílohy obsahuji 7 položek.

V tcoretické čáSti .je ZpÍaco\'ána rreuro|'zio1ogie řizcni rovnováhy' etiopátogcncze

vestibulrínrich poruch' dále se autorka věnuje jednotLiv1im nechanisnirn ktelé \'FlŽi\'á

\'es|ibulámi Iehabilitace.

ExpeÍimentáhí čáSt zahmLťe stlldii do níž bylo zářazeno 15 pacientů s vestibulámí

poruchou' Nemocni absoh'ovali pěti týdenni RHB program zaměřený na z1cpšení stability

pod ver1enim diplomarrtky. Efekt rehabi]itace byl hodnocerr na základě porovnáni výsledkrr při

vst0pním a výstupDín stabilometrickém vyšetřením, pomoci testu DGI a standardizo v a nj i

dotazniky ABc' DHI a VRBQ Illavni pracov11i hypotéZou práce bylo' Že po reháhilitaci

dolde ke zlepšel1j v skóre jednotlivých teslů a ťedukci výchylek CoP během vyšetřeni stoje na

silo\'é plošrně'

Hodrlotení:

Předkládaná diplomová přácc splňuiě formální náleŽitosti magistcrské pláce

voboru l.vzioterapie. Text je přchledDý A čfivý. vpráci se vYskytujc jen minimÁlní

počet lbřmálnich nedostatků' gIafická úpřava textu je na velmi dobřó úIovDi' ÁnÍorka

prokázala, že se tématem zabývala a je teořeticky velmi dobrre orientovaná, čemuž

odpovídá kvalitně zplacovaná rešerše v úvodní části práce. oceňuji také část včno\ an('u

mctodice vlastního ř€habilitačního programu na str. 47-52, kde je pomocí fbtografií

vhodně dokumcntován řehabiliÍační progránr.



výsledky práce jsou zajímavé a jsou zpracovány a inteřpřetovány vhodnou

formou' V porněrně rozsáhlé l(apitole diskusc jsou na osmi strinách komentovány

jednotlivé výs]edky a autorka porovnává výsledky vlastní práce s klinickými studiemi

jiných autorů. Zívěry Práce jsou srozumitelně a spřávně formulovány.

Áutorka prokázala' že se tématem během studia intenzivně zabývalá' bylA

schopna realizovat experimentální měření A náležitě intelpřetovat získaná data. Přáci

diploma[tka pravidelně konzultovela. Předvedla vynik.rjící organizační schopoosti

při zaiištění praktické části prác€. celkově přáci hodnotím i'ko Zdařilou A doporučuji

obhajobč.

K práci mám dva dotazy:

l/ .Iaká fř€kv€nce řehabilitačních cvičeni je přo vestibulářní pacienty nejvhodnější?

2/ Jak dlouho trvá kompenzace vestibulo-spinálního reflexu u pacientů po

jednostřanném peřifeřním postižení labyrintu?
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