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Změny prahu tlakově-algické citlivosti svalu v závislosti na  
kloubní konfiguraci – centrované vs. decentrované postavení  
 
Diplomová práce se zabývá vlivem centrovaného a decentrovaného postavení v kloubu  
na tlakový bolestivý práh (PPT) tří svalů (m. temporalis, m. tibialis anterior a m. interosseus  
dorsalis) ve dvou různých polohách – vsedě a vleže. Výsledky byly získány díky měření na 49  
dobrovolnících. Bylo demonstrováno, že PPT je vyšší v centrované poloze, zatímco vliv  
polohy těla prokázán nebyl.  
 
Členění práce odpovídá standardním požadavkům, text je rozdělen na úvodní,  
teoretickou část, formulaci hypotéz, popis souboru a metodiky, výsledky a diskuzi. Teoretická  
část přináší celkem aktuální přehled současných znalostí o zpracování bolestivé informace  
s důrazem na kloubní a svalové mechanismy. Cíle práce a hypotézy jsou správně  
formulovány. Metodika obsahuje hlavní informace, výsledky jsou dostatečně  
zdokumentovány. Diskuze v zásadě odpovídá tématu, závěry jsou formulovány odpovídající  
formou. Text je vhodně doplněn ilustračními fotografiemi, obsahuje rovněž grafy, schémata a  
tabulky. Práce je zpracována na odpovídající úrovni a nemám k ní zásadní připomínky. Přesto  
zde uvádím drobné slabiny:  
 
1.  
V metodice nejsou příliš detailně popsána kriteria pro zařazení dobrovolníka do pokusu, o  
existenci některých z nich se čtenář dozví až ve výsledcích (např. klinické vyšetření  
vyřadilo 6 dobrovolníků, str. 41). Dále je v metodice hlavní pozornost věnována  
porovnání centrované a decentrované polohy, zatímco vlastní popis různých posturálních  
poloh těla není patřičně zdůrazněn. Také metodika statistického zpracování dat je popsána  
jen stručně.  
2.  
Některé formulace vedou k dojmu malé provázanosti celého textu (např. 4.2 Klinické  
vyšetření páteře je diskutováno v kapitole 5.1 Klinické vyšetření dynamiky páteře; nebo  
výsledky vyšetření trigger pointů jsou uvedeny jako první v pořadí, ale diskutovány jako  
druhé...).  
3.  
V Diskuzi se kapitola 5.4 příliš netýká dosažených výsledků, nýbrž diskutuje jejich  
mechanismy, které však nebyly předmětem pokusů.  
4.  
Formální připomínky: ne všechny citace v textu jsou uvedeny v Literatuře, nejednotný  
formát citací v Literatuře, různé překlady PPT (např. str. 32 a 43), hojně netradiční citace  
celých vět pomocí uvozovek, nekvalitně naskenované obrázky, zřídka nepřesná či  
žargonová terminologie nebo překlep.  
Na diplomanta mám tyto otázky:  
 
1.  
Jakou metodikou byste určil délku, příp. natažení svalu, např. m. temporalis (str. 52)?  
2.  
Jakým způsobem byste sledoval aktivitu sympatiku (str. 53)?  
Závěrem konstatuji, že jde o zajímavé a aktuální téma, které může mít klinický  
význam zejména pro praktickou rehabilitaci, ale přináší nové poznatky také do teorie bolesti.  
Přes uvedené drobné nedostatky doporučuji diplomovou práci k obhajobě.  
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