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Diplomová práce je členěna na úvod (2 strany), teoretický přehled problematiky (35 stran),
cíle a hypotézy práce (2 strany) dále na metodiku práce (7 stran), výsledky (9 stran), diskuzi a
závěr (8 stran). Práce je zakoněena výčtem literatury, seznirmem obrázki, tabulek' graflr a
příloh.

V úvodu a v teoretickém přehledu autorka popisuje velice přehledně obecnou charakteristiku
nádoru mostomozečkového koutu-vestibulámího schwannomu, princip a cíle vestibulární
rehabilitace a strategii vestibularní kompenzace. Rovněž autorka popisuje princip a teoretický
podklad prehabituace pomocí chemické labyrintektomie užitim vestibulotoxického
gentamicinu.

Hypotězamj práce jsou:
1. Statistické zhodnocení rczdilu vnímání poruchy rovnováhy po operaci vestibulárního
schwannomu mezi prehabituovanými pacienty a kontrolní skupinou pomocí validizovaného
dotazníku ABC (Activities-Speciťrc Balance Confi dence Scale).

2. Statistické zhodnocení rozdílu mezi oběma skupinami v posturografických parametrech
CoP (délka trajektorie a plocha konfidenční plochy).

3. U kontrolní skupiny (skupina bez gentamicinu s předoperačně prováděnou neřízenou
vestibularní rehabilitací) se bude staticky významně lišit skoré ABC dotazníku krátce po
operaci a pooperačně prováděné rehabilitaci.

4. U kontrolní skupiny (skupina bez gentamicinu s předoperačně prováděnou neřízenou
vestibulámí rehabilitací) se staticky významně budou lišit parametry CoP krátce po operaci a

pooperačně prováděné rehabilitaci.

Výsledky jsou shrnuté v přehledných tabulkách a grafickém zobrazení.
Ad 1) Nebyl prokézán signifikantnírczdil mezi oběma skupinami v ABC skoré.
Ad2) Nebyl prokézán signifikantnírozdi| mezi oběma skupinami v parametrech CoP.
Ad 3) Byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl v ABC skoré u kontrolní skupiny krátce po
operaci a po pooperační vestibulární rehabilitaci. Rovnováha po pooperační Ťizené
vestibulámí rehabilitaci byla lepší nežli rovnováha krátce po výkonu.
Ad 4) Nebyl jednoznačně prokázán statisticky signifikantní rozdíI v CoP parametrech u
kontrolní skupiny krátce po operaci a po pooperační vestibulární rehabilitaci.

Y diskuzi autorka koreluje svoje výsledky s výsledky zaltraničních studií. Konstatuje, že neni
možné potvrdit výsledky švédských autorů (Magnusson et al.) ve smyslu pozitivního efektu
předoperačně provedené chemické vestibulárni ablace. Rovněž z vlastních a zahran1čních



výsledků vyp|ývá, že vestibulární rehabilitace hraje velkou roli v kompenzaci po akutní

vestibulární periferní deaferentaci.

Závér oponenta
Předložená práce se zabývá tématem, které bylo a bude vždy aktuálním vzhledem
k tomu, že porucha rovnováhy po operaci vestibulárního schwannomu je velmi častym
symptomem. Hledání jakýkoliv možností jak zlepšit, respektive urychlit kompenzaci je
jistě přínosem. Výsledky práce nepotvrdily přínos prehabituačně provedené chemické
vestibulární ablace ve smyslu zlepšení posturografických parametrů a ve skoré ABC
dotazníku vůči kontrolní skupině. Výsledky rovněž potvrzují, že vestibulární
rehabilitace hraje velice důležitou roli po operaci nádorů mostomozečkového koutu. Za
nedostatek práce považuji především malý počet respondentů ve studii což, ale autorka
také v diskuzi sebekriticky zmiňuje.
Práce po formální stránce nadstandardně splňuje požadavky diplomové práce. Je psaná

stručně a především věcně. Až na drobné gramatické překlepy jsem neshledal vážnější
nedostatky.
Práci jednoznačně doporučuji k přijetí.

Y Pruze dne 18.5. 2016
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