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DÍplomová práce se zabývá problematikou předoperační aplikace gentamicinu na

vestibulární kompenzaci pacientů po operaci vestibulárního schwannomu. Cílem bylo

zhodnotit dynamiku kompenzace pomocí vyšetření subjektivní zrakové vertikály a

funkčního deficitu chůze pomocí Dynamic Gait lndex. Pacienti byly vyšetřeni třikrát: před

operačním výkonem, po operaci a před propuštěním do domácího ošetření.

Všichni pacíenti absolvovali během hospitalizace vestibulární rehabílitaci s využítím

bíofeedbacku zaměřenou na zlepšení posturální stability.

Diplomantka předkládá práci sepsanou na 73 stranách, která je členěna obvyklým

způsobem do šestí hlavních oddílů. Referenční seznam obsahuje 7l citací z české a

zahraniční literatury. Přílohy tvoří detaílní charakteristika souboru a skórovací formulář

DGI.

V Úvodních oddíIech práce je zpracována fyziologie vestibulárního systému,

etiopatogeneze onemocnění a neurofyziologie vestibulární rehabilitace. Vlastní

prospektivní klinická studie zahrnuje 3z pacientů rozdělených do dvou skupin. Statistická

analýza prokázala statistícky významné změny v dynamice kompenzace, ale neprokázala

rozdíl mezi skupinami bez a s gentamicinem. V porovnání se studiemÍ provedenými

Magnussonem et. al 2oo7 práce neprokázala pozitivní význam prehabituace

gentamícinem u pacientů indikovaných k resekci vestibulárního schwannomu.

Hodnocení:

Předložená práce splňuie formální náležitostí diplomové práce. Text je čtivý'

informace v něm obsažené působí uceleným dojmem a logicky na sebe navazují. V práci

se vyskytují formální nedostatky jen zřídka, grafícká úprava je na velmí dobré úrovni.

Metodika práce odpovídá charakteru studie a umožňuje testovat stanovené hypotézy.



V diskusí autorka předvedla velmi dobrou schopnost syntézy získaných výsledků

s poznatky z dostupné literatury. Závěry práce jsou správně formulovány a pro čtenáře

isou srozumítelné. Zavýznamné pozítivum považují, že studentka spolu se svou kolegyní

zorganízovala a provedla většinu měření sama včetně zajištění vlastní rehabilitace

pacientů. Získané výsledky jsou zajímavé, inovativní a jistě budou mít dopad na

algoritmus rehabil itace pacientů.

otázka:

r/ Čím si vysvětlujete fakt, že po deaferentacÍ labyrintu gentamícinem došlo u pacientů

Po oPeraci k změně náklonu SW?

Celkově hodnotím práci iako velmi zdařilou a doporučují ií k obhaiobě.
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