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Téma práce: Souvislost s výskytem trigger pointu v m. soleus a funkční poruchou SI 

skloubení a možnosti jejich vzájemného ovlivnění

Cíl práce: 1. Provést rešerši komplexní problematiky fenoménu trigger pointů.
2. Ověřit funkční spojitost výskytu TrP a zvýšeného tonu m. soleus s omezením 
joint play SIS stejnostranné DK a objektivizační metodou zmapovat ovlivnění 
joint play SIS prostřednictvím odstranění TrP v m. soleus.

1. Náročnost tématu na:
- teoretické znalosti podprůměrné průměrné nadprůměrné

- vstupní údaje a jejich 
zpracování

podprůměrné průměrné nadprůměrné

- použité metody podprůměrné průměrné nadprůměrné

2. Kritéria hodnocení práce:

stupeň hodnocení

výborně
velmi 
dobře

vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně 
citací x

adekvátnost použitých 
metod x

hloubka provedené 
analýzy ve vztahu k tématu x

úprava práce (text, grafy, 
tabulky) x

stylistická úroveň x

3. Využitelnost výsledků práce v praxi, příp. teorie:

průměrná nadprůměrná

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

Z formálního hlediska je práce v pořádku, nalezla jsem pouze několik malých nesrovnalostí:
- evidenční list má být až za poděkováním
- chybí uvedení praktické části (po rešerši je ihned uvedena matodika práce, měla by se 

uvést praktické část – pro lepší přehlednost práce)
- výsledky a diskuse se většinou uvádějí zvlášť (2 kapitoly)

Obsahové hledisko:
Abstrakt je v pořádku, avšak v metodách chybí definování typu výzkumu (typ výzkumu, 
resp.experimentu)
Práce má jasně dané cíle a formulovány 3 hypotézy, ke kterým směřuje.



Teoretická část, je dle mého názoru velmi kvalitní, na vysoké úrovni. Je zajímavá, přínosná a 
obsahuje mnoho nových informací, což potvrzuje hluboký zájem diplomanta o dané téma. 
Čerpá z 60 zdrojů (knižní, časopisecké, ostatní) z toho 54 je zahraničních. To je velmi cenné. 
Zajímavé je zpracování kapitol zabývajících se vývojem  bipedální lokomoce jako možné 
příčiny vzniku TrP.  

Praktická část
Na začátku zcela chybí popis samotného experimentu, o jakou metodu výzkumu se jednalo, 
typ experimentu, typ výzkumu: Není popsáno, že se jednalo o jednofaktorový  „pre test  - post 
test“ experiment (faktor = typ rhb), dvouhladinový  – jedna hladina = aplikace suché jehly, 
druhá hladina  = mobilizace SIS. Jednalo se o dvouskupinový experiment (experimentální sk. 
I. – aplikace suché jehly, Experimentální sk. II. – mobilizace SIS)

Vše ostatní je podrobně a dobře popsáno, testovaný soubor, průběh experimentu, měřící 
procedura, vyšetření pacientů,  intervence. Nemám žádnou výtku.

Výsledky a diskuse jsou v jedné kapitole, jsou však logicky rozděleny. Jsou jasné a přehledné 
v tabulkách a grafech. Výsledky jsou nejprve zpracovány jednotlivě, dle probandů, dále i 
souhrnně což vítám. Následně jsou interpretovány a vysvětleny slovně. Na konci diplomant 
přemýšlí a diskutuje nad skutečnostmi, ke kterým během výzkumu došlo, snaží se vše logicky 
objasnit, přemýšlí a uvádí potvrzení hypotéz.
  
Pozn.
V práci jsem nalezla několik překlepů. (př. s. 14. pacienti byly stigmatizováni, s. 27 překlep 
na nadpisu kap. 3. 7, …)
V práci jsem nalezla nesrovnalosti v citacích:

- s. 12 (Simons, 1999) – v seznamu literatury je uvedeno více autorů, je třeba 
neopomenout je (Simons et al., 1999)

- na několika místech uvádíte autory Travell a Simons, je nutné hned za jejich jmény 
uvést rok jejich práce.

- Autor Delgado (2009) je v práci uváděn několikrát, avšak zkomoleně (Delgao, 
Delago, Delgdao,…pravděpodobně práce wordu, avšak je nutné na toto dávat pozor)

- V seznamu literatury není uvedeno u knižních titulů ISBN
- v testu jsem nenalezla následující autory uvedené v seznamu literatury:

FERNÁNDES-DE-LAS-PENAS  et al. (2006),GLAROS (2001), GONZALES et. al. 
(2000),  HSIEH et. al. (2000)PONGRATZ et al. (2000), WRIGHT (2000)

Závěr hodnocení:  Práci hodnotím jako velmi přínosnou a i přes uvedené poznámky jako 
velmi kvalitní.

Otázky o obhajobě:
1) Jste si jistý, že 8 probandů (záměrně vybraných dle anamnézy) a pak náhodně 

rozdělených do dvou experimentálních skupin je skutečně, jak píšete, reprezentativní?
(kap. 4.1.2)

2) Výsledky změn svalového napětí ukázaly zajímavé skutečnosti, které v práci správně 
popisujete. Je dle Vašeho názoru možné, že na tuto skutečnost mělo pohlaví? U všech  
mužů došlo po terapii ke snížení napětí a u všech žen ke zvýšení (nezávisle na 
skupině). 

5. Práci doporučuji k obhajobě.



6. Navržený klasifikační stupeň: 1 - 2
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