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   Úkolem diplomantky bylo sledování akutní odezvy vibrotaktilní a tlakově-algické citlivosti 
v lokalitě s myofasciálním trigger pointem (MTrP) v horních vláknech trapézového svalu po 
jednoduchém terapeutickém zásahu postizometrickou relaxací (PIR). Práce navazovala na 
pilotní studii obhájenou na 2. LF UK v roce 2009. Základní myšlenky a výstupy pilotní studie 
nyní diplomantka ověřila na širším souboru pacientů s cervikobrachiální a cervikokraniální 
symptomatologií pomocí přesnějších přístrojů a výsledky u těchto pacientů navíc porovnávala 
s odezvou u zdravých kontrol. Z výsledků práce vyplývá, že u zdravých kontrol PIR snižuje 
tlakově-algickou citlivost svalu (zvyšuje práh) a zvyšuje citlivost k vibrotaktilnímu stimulu 
(snižuje práh), přičemž se nemění vnímání vibrací mimo terapovanou lokalitu. U skupiny 
pacientů tomu však bylo jinak. PIR nezměnila ani tlakově-algický práh, ani vibrotaktilní 
citlivost ovlivňovaného trapézového svalu. Změnila však palestezii mimosegmentálně - na 
dorzu ruky a to ve smyslu snížení prahu, tj. zvýšení citlivosti.  
 
Posouzení věcného obsahu: 
 
   Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části zabírající cca. 1/3 
obsahu jsou detailně rozebrány všechny dosud publikované klíčové aspekty, které mohly hrát 
úlohu v mechanismech rychlé změny citlivosti pozorované po PIR v pilotní studii. V souladu 
s dosud publikovanými mechanismy, které se uplatňují v etiopatogenezi MTrP a rozličných 
formách jeho terapeutického ovlivnění, byly v teoretické části podrobně rozebrány zejména 
aspekty neurofyziologické, lokální biochemické, histologické a biomechanické. Diplomantka 
neopomněla rozebrat ani centrální zpracování nocicepce z MTrP po jednotlivých etážích 
CNS. V závěru teoretické části také velmi vhodně uvádí  mechanismy, kterými vibrace působí 
na sval a měkké tkáně nad ním. Věnuje se i centrálnímu zpracování vibračního podnětu a 
vlivu nocicepce na percepci vibrací. Obdivuhodný rozsah zpracovaných literárních pramenů 
(96!) v patřičné hloubce svědčí o dlouhodobém pečlivém přístupu k nastudování zkoumané 
problematiky. Z textu je patrné, že diplomantka velmi dobře chápe veškeré klíčové souvislosti 
tématu.  
   Praktická část zabírá více než polovinu obsahu diplomové práce. Jasně jsou v ní 
formulovány cíle, hypotézy, podrobně popsán mechanismus výběru probandů a detailně 
probrán postup při realizaci výzkumného protokolu. Statisticky zpracováno bylo 26 (!) 
hypotéz. Jejich formulace umožňuje nejen stanovení signifikance zjištěných změn, ale i jejich 
vzájemných vazeb. Rád bych velmi vyzdvihl, že za konzultační podpory As. MUDr. Kryštofa 
Slabého práci se statistickým softwarem prováděla sl. Medunová sama. 
   Za velmi hodnotnou považuji kapitolu diskuse, ve které diplomantka porovnává dosažené 
výsledky práce s pracemi jiných autorů a snaží se pro nalezené jevy hledat vysvětlení. Již 
zmiňovaná hloubka s jakou se tématu věnuje, mnohonásobně přesahuje běžnou úroveň 
curricula pregraduálního studia fyzioterapie.  



Posouzení technického provedení a úpravy textu: 
 
   Práce je členěna dle standardů, je přehledná, psaná srozumitelným a čtivým jazykem. 
V textu je používán doporučený postup citace. Občasné překlepy, které se objevují převážně 
v druhé polovině práce, připisuji časové náročnosti a určité překotnosti při dokončování 
celého projektu, kdy poslední měření probíhala ještě 3 týdny před odevzdáním práce. Ze 
stejného důvodu zřejmě ve výsledkových grafech a tabulkách bohužel vypadlo uvedení 
měrných jednotek. Pozorný čtenář je však může najít v textu kapitoly Metodika. Statistické 
zpracování výsledků odpovídá požadavkům na magisterskou práci.  
 
   Závěrem bych rád ocenil, že diplomantka byla schopna skrze nastudované teoretické 
poznatky interpretovat možné příčiny poměrně překvapivých výsledků a uvažovat o jejich 
klinickém významu. Chtěl bych vyzdvihnout entuziasmus, píli a pečlivost s jakou na projektu 
diplomantka pracovala po celé dva roky. V praktické realizaci studie si nadto osvojila práci 
s používanou přístrojovou technikou a prokázala schopnost týmové práce.  
Doporučuji přijetí práce k obhajobě.  
 
 
Dotazy na diplomantku: 
 

 Jaké jsou možnosti ovlivnění strukturálně změněných MTrP, které nereagují na 
jednoduché zákroky manuální medicíny, např. na PIR? 

 Jaké vidíte praktické využití zjištěných výsledků? 
 
 
 
 
 

V Praze dne 20.5. 2011                                                                             Mgr. Zdeněk Čech 
 


