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Předložená  diplomová práce  na téma „Hodnocení prahu bolesti metodou 
tlakové algometrie u vybraných svalových bodů v oblasti pletence 
ramenního u trénovaných karatistů“ je zpracována na 88 stranách textu, za 
použití 45 literárních a jiných zdrojů, doplněna je dvěma přílohami.

Studentka si ke zpracování zvolila velmi zajímavé téma, které spadá do dvou 
oblastí – sportovní a fyzioterapie. Práce představuje pilotní studii, ve které si 
autorka stanovila cíl ohodnotit metodou tlakové algometrie u vybraných 
svalových bodů práh bolesti při technice úderu u trénovaných karatistů. Jedná se 
o tématiku, která doposud nebyla zpracována a lze říci, že ani podobné šetření 
provedeno doposud nebylo.

Diplomová práce je členěna do devíti základních kapitol, což je v souladu 
s požadavky, které jsou kladeny na diplomové práce.

V teoretických východiscích diplomové práce autorka hovoří o historii karate, 
zabývá se prostředky tréninku, základními principy technik karate a rovněž tak 
se věnuje technice a postoji. Ve vztahu k držení těla, které je jednou ze 
stěžejních záležitostí u karate, se zabývá otázkami svalové funkce, věnuje se 
trigger pointům a tzv. řetězení. Zabývá se rovněž důležitou funkcí a tou je 
dýchání – jak z pohledu obecného tak ve vztahu ke karate. Zařazeny jsou i 
kapitoly týkající se pletence ramenního.
Jelikož základní vyšetřovací metodou použitou v práci je tlaková algometrie, 
osvětluje studentka tento postup, vhodně zařazuje i kapitolu o spolehlivosti 
měření.
Kapitoly, které zahrnují teoretická východiska jsou zpracovány na ca 33 
stranách. Výběr témat je vyhovující vzhledem k tématice řešené v diplomové 
práci. Jednotlivé pasáže však jsou zpracovány velmi stručně a rovněž za použití 
převážně základní literatury (např. pasáže o dýchání, držení těla – využity jsou 



pouze základní publikace Véleho a Dylevského) což je na škodu. Témata by si 
zasloužila hlubšího rozpracování. Připomínku mám i ke kapitole 2.5.5. 
mechanické a reologické vlastnosti tkání – zpracování je velmi stručné, chybí 
citace a není zřejmý přímý vztah k tématu práce. Také kapitola 2.5.6. Bolest by 
měla výt rozpracována detailněji, jelikož v práci je cílem ohodnotit práh bolesti.

Experimentální část práce – jak již uvedeno výše – představuje pilotní studii.  
Ke splnění stanovených cílů autorka pracuje se skupinou 10 probandů a 
využívá metodu tlakové algometrie.

Metody řešení , které autorka zvolila k dosažení stanovených cílů jsou 
vyhovující, nicméně je nutné vytknout poměrně stručný popis metodických 
postupů.

Výsledky, ke kterým autorka dospěla jsou zajímavé a přínosné, i když byly 
získány u poměrně malého vzorku. Škoda jenom, že i popis výsledků je stručný, 
místy velmi chaotický a u tabulek není dostatečně uvedena legenda, což velmi 
snižuje orientaci při seznamování se s výsledky. Na druhou stranu však výsledky 
jsou jistým přínosem pro oblast sportu, ale i prevence nebo terapie.

Diskuse pokud jde o zařazená témata je vhodná, opět však je zde vidět velká 
stručnost a na škodu je nediskutování témat do hloubky.

K formální stránce práce: v práci jsou často používány neobratné formulace.  
K přístupu diplomantky: studentka pracovala velmi samostatně, předložila téměř 
hotovou práci, ve které bylo obrovské množství závad, práce byla po té 
v poměrně krátkém časovém useku několikrát přepracovávána a toto se odrazilo 
na celkové, výsledné kvalitě diplomové práce.

Dotaz pro obhajobu:
Uveďte konkrétní doporučení, jak by mohly výsledky Vaší práce být využity 
v praxi.

Závěr:
I přes výše uvedené připomínky předložená diplomová práce  splňuje základní 
požadavky, které jsou na diplomové práce kladeny a doporučuji proto komisi 
pro SZZK přijmout diplomovou práci Bc. Jitky Novákové k obhajobě a navrhuji 
hodnocení stupněm dobře.

v Praze 6.9. 2012
Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc.

                         katedra fyzioterapie UK FTVS
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