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Souvislosti mezi výskytem trigger pointu v m.solues a funkční poruchou SI 
skloubení a možností jejich vzájemného ovlivnění

Student Bc.Jakub Judl předkládá diplomovou práci v rozsahu 80 stran. Celá práce je 
rozdělená na dvě základní části: teoretickou ( v rozsahu 23 stran) a prakticko-metodickou (v 
rozsahu 5 stran). Zbytek práce jsou výsledky, diskuse (v rozsahu 22 stran) a závěr a přílohy (v 
rozsahu 8 stran.)

Hlavně teoretická část se opírá o velkou rešeršní studii o celkovém množství 127 citací.
Velice se mi líbí práce s literaturou a logické a ucelené plynutí textu. Student Judl se zabývá 
hlavně vysvětlením spoušťových bodů (trigger points), jejich etiopatogenezí a následně 
navazuje velice zajímavá úvaha evolučního vývoje lidské chůze a následným zatížením 
pohybového aparátu. Velice mě potěšila myšlenka zda vzpřímená chůze může vést ke vzniku 
spoušťových bodů. Musím konstatovat, že student Judl přináší velice zajímavý a lehce 
kontroverzní pohled na věc, nicméně je to jeden z názorů, které by se určitě měl začít 
zkoumat a počítat s ním.

Metodická část práce se opírá o jasný a jednoduchý cíl:ověřit zda existuje spojitost mezi 
musculus soleus a articulatio sacroiliaca. Student vychází z následujících hypotéz:

1. U pacientů trpících funkční poruchou SI skloubení s omezením joint play dochází 
k vytváření TrP v musculus soleus na stejnostranné končetině.

2. Odstranění TrP v musculus soleus aplikací suché jehly lze odstranit funkční poruchu 
stejnostranného SI skloubení.

3. Obnovením joint play a odstraněním funkční poruchy SI skloubení pomocí mobilizace 
lze ovlivnit tonus stejnostranného m. soleus, případně odstranit TrP. 

Celá práce je postavená na dvou experimentálních skupinách, kde u jedné skupiny se 
aplikovala suchá jehla a u druhé skupiny se mobilizoval SI kloub. Před vlastní intervencí 
dochází ke změření svalového napětí sledovaných svalů a následnému porovnání obou 
sledovaných skupin.

Autor v souhrnu výsledků uvádí, že u všech osmi pacientů byla přítomna funkční blokáda SI 
skloubení a zároveň u první skupiny přítomny TrPs v laterální straně musculus soleus, u druhé 
skupiny pouze u jedné pacientky. 

Student Judl potvrdil první, druhou i třetí hypotézu a zároveň předložil výbornou práci, která 
jasně dokazuje odbornou připravenost k úspěšné obhajobě této diplomové práce. Nedá mi to, 
ale se zeptat na následující otázky:



Otázky pro autora:

1) Jak by vysvětlil spojení musculus soleus a funkční blok SI skloubení na téže straně?
2) Co je to blok kloubu? 
3) Jak popíše blokové postavení kloubu?
4) Co ho vedlo k myšlence evolučního vývoje lidské chůze a neúměrného zatížení 

pohybové soustavy?

Předkládanou práci shledávám výbornou a musím říct, že student Judl odvedl perfektní a bez 
problémovou práci při přípravě své diplomové práce
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