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DipIomová práce se zabývá vestibulární kompenzací pacientů po resekci

vestibulárního schwannomu a moŽnostmi jejího ovlivnění podáním gentamicinu před

samotnou operací. Cílem práce bylo kvantifikovat dynamiku posturáIních výchylek

měřených prostřednÍctvím statické posturografie a zhodnotit funkční deficit pomocí

dotazníku Activites - SpecÍfÍc Balance Confidence. Pacienti byly vyšetřeni třikrát: před

operačním výkonem, 5. den po operaci a před propuštěním do domácího ošetření. Všichni

pacienti absolvovali během hospítalizace vestibulární rehabilítaci s využitím biofeedbacku

- systém Homebalance.

Diplomová práce je sepsána na 87 stranách, je členěna obvyklým způsobem do

šesti hlavních kapitol. Referenční seznam obsahuje 7l citací z české a zahraniční literatury.

Přílohy tvoří podrobná charakterístika souboru a skórovací formulář ABC scale.

V úvodních oddílech práce je přehledně zpracována biologická charakteristika

vestibulárních schwannomů a moŽnosti jejich léčby. Dále se autorka podrobně zabývá

fyziologií a jednotlÍvýmí strategiemi vestibulární rehabilitace. Metodika je popsána

podrobně a výstižně. Autorka si stanovila čtyři hypotézy vycházeiící z poznatků

předchozích studií. Vlastní prospektivní klÍnická studie zahrnuje 3z pacientů ve věkovém

rozmezíz8 -7z let rozdělených do dvou skupin. Statistická analýza prokázala statísticky

významné změny v dynamice u celkového skóre ABC a plochy konfidenční elipsy CoP, ale

neprokázala rozdíl mezí pacienty, kterým byl předoperačně aplÍkován gentamicin a

kterým nebyl.

Hodnocení:

Předložená práce formálně odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Kvalita

textu v rešerší je na vynikající úrovní, kapitoly na sebe logicky navazuií. V prácí je



minimum překlepů, grafícká úprava ie na velmi dobré úrovni. Zvolená metodika práce ie

správná s ohledem k testovaným hypotézám. Výsledky práce isou prezentovány

srozumitelně a přehledně s využitím spoinícových grafů. Diskuse ie na velmi dobré

úrovni, dískutované zahraniční studie isou z posledních několika let, autorka předvedla

velmi dobrou oríentaci v zvolené problematíce. Závěry práce jsou srozumitelné.

Bc. Zárubová spolu se svou kolegyní zorganizovala a provedla většinu měření sama'

včetně zajištění rehabilitace pacientů. Práce svou kvalitou přesahuie dipIomovou práci,

doporučuii publíkaci výsledků v odborném časopise.

otázky:

t/ Kdyby byla práce v této podobě publikována o iakou studíi by šlo?

zl Čím si vysvětlujete rozdíl vašich výsledků a výsledků Magnussona et al. z roku 2oo7?

Celkově hodnotím prácí jako vyníkající a doporučuji jí k obhaiobě.
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