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cíle a hypotézy práce (2 strany) dále na metodiku práce (7 stran), výsledky (7 stran), diskuzi a
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Y úvodu a y teoretickém přehledu autorka popisuje přehledně obecnou problematiku
periferního a centrálního vestibulárního systému včetně teoretického podkladu vnímání
vertikality. Dále se zmiňuje o vestibulárním schwannomu současně s problematikou
jednostranné periferní vestibulárniléze a nakonec se věnuje principům a cílům vestibulární
rehabilitace. Autorka rovněŽ popisuje princip prehabituace pomocí předoperačně provedené
chemické labyrintektomie gentamicinem.

Hypotézami práce jsou:
1. Statistické zhodnocení rozdílu vnímání vertikality
mezi prehabituovanými pacienty gentamicinem a
subj ektivní v izuální vertikály.

po operaci vestibulárního schwannomu
kontrolní skupinou pomocí vyšetření

2. Statistické zhodnocení rozdílu vnímání vertikality pacientů před a po operaci.

3. U kontrolní skupiny (skupina bez gentamicinu s předoperačně prováděnou neřízenou
vestibulární rehabilitací) se staticky významně bude lišit skoré Dynamic Gait Index testu
chůze před a po operaci.

4. Efekt rehabilitace s vizuální zpětnou vazboupovede ke snížení náklonu vertikály a zvýšení
skoré Dynamic Gait Index.

Výsledky jsou shrnuté v přehledných tabulkách a grafickém zobrazeni.
Ad 1) Nebyl prokžzán signifikantnírozdíl mezi oběma skupinami v niíklonu vertikály.
Ad2) Bylo prokázáno signifikantní zvýšení náklonu vertikily po operaci.
Ad 3) Bylo prokázáno statisticky signifikantní snížení celkového skoré Dynamic Gait Index
test po operaci.
Ad 4) Nebyl prokézán efekt rehabilitace s vizuální zpětnou vazbou na snížení náklonu
vertikály azvýšení skoré Dynamic Gait Index.

Y diskuzi autorka koreluje svoje výsledky s výsledky zahranlčních studií. Konstatuje, že je
obecně známé, že po operaci vestibulárního schwannomu docházi ke zvýšení náklonu
subjektivní vizuální vertikály, cožpotvrzýí i výsledky této práce. Ačkoliv se nepotvrdilrozdí|
mezi oběma skupinami ve smyslu snížení device subjektivní vizuální vertikály bude jistě
zajimavé sledovat pacienty v delším časovém odstupu. Rovněž se nepotvrdila hypoiéza
švédských autorů (Magnusson et al.)' Že prehabituovaní pacienti by vykazovali lepší



vestibulární kompenzaci dle měřených výše uvedených parametrů. Je otazné zdali důvodem
může být například počet respondentů nebo jiný sled prehabituační přípravy ve Srovnání se
švédskou studií.

Závěr oponenta
Předložená práce se zalsývá tématem, které je stále aktuálním vzhledem k tomu, že
porucha rovnováhy po operaci vestibulárního schwannomu je velmi častym
symptomem. Výsledky práce nepotvrdily přípos prehabituačně provedené chemické
vestibulární ablace ve smyslu zlepšení vnímání vertikality. Výsledky potvrzují, že
vestibulární rehabilitace hraje důležitou roli po operaci nádorů mostomozečkového
koutu.
Za nedostatek práce považuji především malý počet respondentů ve studii což' ale
autorka také v diskuzi sebekriticky zmiňuie.
Práce po formální stránce jednoznačně splňuje požadavky diplomové práce. Je psaná
jasně a věcně. Z formálního hlediska jsem neshledal vážnější nedostatky.
Práci doporučuji k přijetí.
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