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   Důvodem vypsání tématu byla snaha získat relevantní argumenty o specifickém chování 
pohybového aparátu v tzv. funkční kloubní centraci. Dosud publikované definice vycházející 
především z domnělých a experimentálně nepodložených biomechanických souvislostí jsou 
v řadě případů diskutabilní a obtížně obhájitelné. Klinická empirie však jasně ukazuje, že jde 
o zcela zásadní fenomén, který svým významem zasahuje nejen řadu oblastí fyzioterapie, ale 
např. i ergonomie, ošetřovatelství a dalších medicínských a příbuzných oborů. Práce Filipa 
Jeviče byla dílčí součástí širšího projektu, který sleduje somatosenzorické změny u 
muskuloskeletálních poruch. 
    
Posouzení věcného obsahu: 
 
   Cílem Mgr.práce Filipa Jeviče bylo ověření předpokladu, že specifická kloubní konfigurace 
(centrované vs. decentrované postavení) bude mít významný vliv na práh tlakově-algické 
citlivosti svalu (PPT). Dále bylo cílem zjistit možný vliv celkové polohy těla (sed vs. leh) a 
aktivního držení vs. pasivního napolohování na PPT a na základě získaných výsledků 
diskutovat možné mechanismy modulace PPT. Výsledky byly získány měřením na 49. 
zdravých mladých dobrovolnících. K měření PPT byly cíleně vybrány 3 svaly s rozdílným 
klinickým stavem (latentní MTrP vs. normální sval) a s různou mírou možného ovlivnění 
experimentálními polohami. Byli jimi m. temporalis, m. tibialis anterior a m. interoseus 
dorsalis I nedominantní strany. K měření bylo použito digitálního tlakového Algometru typ II 
fy.Somedic. Sledovány byly 4 polohy: centrovaný aktivní sed, decentrovaný sed, pasivní 
centrované a decentrované napolohování v lehu na zádech pomocí polohovacích pomůcek. 
Pořadí jednotlivých poloh bylo randomizováno losováním.  
   Z výsledků práce vyplývá, že PPT u sledovaných svalů je v centrovaných polohách vždy 
signifikantně vyšší než v polohách decentrovaných. K tomuto posunu PPT dochází jak 
v aktivních posturách, tak při pasivním napolohování. Nebyl prokázán efekt výše posturální 
polohy (sed vs. leh) na PPT. PPT se v závislosti na centrovaném/decentrovaném postavení 
měnil i ve svalu, jehož délka se změnou polohy neměnila, i ve svalu jehož segmentální 
inervace byla v místě, kde nedošlo ke změně konfigurace segmentů. Ke změně PPT takto 
docházelo jak v místě latentních MTrP, tak i v normální svalové tkáni. Dosažená procentuální 
změna PPT pomocí centrace je navíc srovnatelná s částí studií, které sledovaly efekty různých 
terapeutických intervencí (mobilizace, manipulace, suché teplo). 
 
Posouzení technického provedení a úpravy textu: 
 
   Práce je členěna dle standardů, je přehledná, psaná srozumitelným jazykem s občasnými 
překlepy. Tabulky a grafy mají standardní legendy, v textu je používán doporučený postup 
citace. Některé citace použité v textu však chybí v referenčním seznamu. Celkový dojem 
z práce poněkud kazí horší kvalita nascanovaných obrázků. Statistické zpracování výsledků 
odpovídá požadavkům na magisterskou práci.  



 
   Závěrem bych rád ocenil více než desetistránkovou diskusi, ve které diplomant prokazuje 
velmi kvalitní porozumění klíčovým aspektům zkoumaného tématu a nastudování velkého 
množství literárních zdrojů. Filip Jevič při realizaci praktické části práce projevil výborné 
organizační schopnosti, stejně jako schopnost týmové práce. Doporučuji přijetí práce 
k obhajobě.  
 
 
Dotaz na diplomanta: 
 

 Z jakého důvodu dle Vašeho názoru PPT sledovaných svalů nebyl ovlivněn vyšší 
svalovou aktivitou v sedu oproti pasivnímu napolohování vleže? 

 Jaké vidíte praktické dopady zjištěných výsledků? 
 
 
 
 
 

V Praze dne 20.5. 2011                                                                             Mgr. Zdeněk Čech 
 


