
Souhrn 

Název práce: Retrospektivní pohled na možnosti fyzioterapeutické intervence při 

postižení temporomandibulárního kloubu 

Název práce v angličtině: Possibilities of Physiotherapeutic Interventions m 

Temporomandibular Joint Disorders- Retrospectively 

Cíle práce: Cílem diplomové práce je podat ucelený náhled českých a zahraničních 

odborníků na fyzioterapeutické přístupy při postižení temporomandibulárního kloubu 

od roku 1970 do současnosti. Porovnat názory odborníků na fyzioterapeutické přístupy 

v jednotlivých období a zhodnotit nejčastější a nejúčinnější užívané přístupy. 

Zodpovědět hlavní a vedlejší vědecké otázky a potvrdit nebo vyvrátit hypotézy. 

Metoda: Literární rešeršní zpracování dostupných českých a zahraničních literárních 

zdrojů. Mezi nejčastější literární zdroje patřily tituly odborných článků v periodikách, 

monografiích a elektronických databázích (Medline, Pubmed). Diplomová práce je 

členěna do několika kapitol. Úvodní část se věnuje cílům, úkolům, hypotézám a 

metodice práce. V teoretické části je podrobně popsán temporomandibulární kloub po 

anatomické, biomechanické a kineziologické stránce. Zmínka je zde o diagnostice, 

etiologii, symptomatologii a epidemiologii. Hlavní část zpracovává randomizované 

studie fyzioterapeutických přístupů postižení temporomandibulámího kloubu od roku 

1970 do současnosti. Hodnotí se vývoj těchto přístupů, četnost stejných přístupů a 

nejúčinnější fyzioterapeutická technika u TMP. V kapitole diskuze se komentuje 

celkové provedení diplomové práce a úzkalí při zpracování informací. Závěr diplomové 

práce je zaměřen na zodpovězení vědeckých otázek a potvrzení či vyvrácení hypotéz. 

Výsledky: Z výsledků studií fyzioterapeutické intervence TMP vyplývá odlišný 

přístup v jednotlivých období od 70. let do současnosti. Začátek 70. let využívá 

fyzikální terapii především v zahraničí ve srovnání s kombinací pasivních přístupů a 

izometrickým posilováním žvýkacích svalů v České republice. Následují techniky 

zaměřené na svalovou relaxaci od poloviny 70. let do poloviny 80. let. Fyzikální 

přístupy cílené na hluboko uložené tkáně narůstají na popularitě od konce 80. let do 

konce let 90. Změna celkového pohledu na jedince a komplexní přístup vedou od konce 

2 



90. let k zařazení kombinovaných fyzioterapeutických přístupů zejména posturálního 

tréninku a aktivního cvičení. Mezi nejčastější a nejúčinnější fyzioterapeutické přístupy 

patří biofeedback, technika zaměřená na svalovou relaxaci. 
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