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Předložená  diplomová práce  na téma „Efekt epikondylární pásky a tapu na 
sílu stisku ruky měřené ručním dynamometrem je zpracována na 75  
stranách textu, za použití 65 literárních a jiných zdrojů a doplněna pěti 
stranami příloh. 
 
Cílem diplomové práce je jak autorka v kapitole 4.1. uvádí „analyzovat efekt 
epikondylární pásky a tapu na svalovou sílu stisku ruky pomocí ručního 
dynamometru ve třech polohách zápěstí“. Autorka vymezuje 3 hypotézy a 
rovněž si klade 3 výzkumné otázky. 
 
Členění diplomové práce je systematické – do jedenácti kapitol – a je v souladu 
s požadavky, které jsou kladeny na diplomovou práci. 
 
Za účelem splnění cílů práce a získání odpovědí na hypotézy a výzkumné otázky 
provedla diplomantka experiment, kterého se účastnilo 10 probandů. 
 
Zvolené metody řešení jsou vyhovující. Z popisu sledovaného souboru kap. 
5.1.1. však není zcela zřejmé, jakým způsobem byly pokusné osoby pro 
experiment vybrány – prosím vysvětlit při obhajobě. Je pouze uvedeno, že 
testované osoby nesměly vykazovat známky únavy, svalového zatížení atd. – 
s tímto lze souhlasit, ale jedná se o velmi subjektivní „pocity“ které lze obtížně 
hodnotit. 
 
K experimentální části mám tyto drobné připomínky a dotazy: 

- s.53. kap. 5.1.3. je na ř. 1 uvedeno, že měření předcházelo krátké 
rozcvičení paží. Nikde jsem nenalezla bližší popis tohoto rozcvičení. 
Prosím objasnit při obhajobě. 



- s. 53, kap. 5.1.3. je hovořeno o naměření úhlů v ramenním a loketním 
kloubu, není však zcela zřejmé jak byly tyto úhly zvoleny, je pouze 
uvedeno že byly zaznamenány,  prosím vysvětlit při obhajobě 

- mezi jednotlivými měřeními byla zařazena přestávka, prosím o vysvětlení 
proč byla zvolena 5 – 15 minutová přestávka a zda přestávky byly 
naprosto shodně dlouhé u všech probandů 

 
Zpracování dat z experimentální části práce považuji za vyhovující vzhledem 
k danému experimentu. 
 
Na výsledky, kterých bylo v rámci studie dosaženo je nutno pohlížet jako na 
výsledky velmi zajímavé a rovněž cenné, i když byly získány pouze u malé 
skupiny probandů. Domnívám se, že rovněž budou využitelné při klinických 
úvahách v rámci aplikace možných preventivních či terapeutických postupů 
spojených s tapovacími technikami. 
 
Experimentální práci předchází zpracování teoretických východisek. Autorka se 
věnuje nejprve anatomi a kineziologii koletního kloubu. Dále se potom zabývá 
problematikou laterální epikondylitidy (či tenisového lokte) z pohledu 
etiopatogeneze, příznaků onemocnění, věnuje se diagnostice a v neposlední řadě 
léčbě. Kapitoly, kde zpracovává možné terapeutické přístupy považuji za 
vhodně zpracované, i když by bylo možné zavzít ještě větší množství dalších 
autorů do uvedených kapitol. V dalších pasážích teoretických podkladů se 
věnuje tapingu – tato kapitola, která má velmi blízky vztah k provedenému 
experimentu je rovněž zpracována přijatelným způsobem. Postrádám však 
uvedení zmínky o tapovacích technikách dle Mulligana, který mimo jiné právě 
taping u tenisového lokte jako jeden z mála velmi úspěšně používá. Tato 
připomínka není však zásadní, protože evidence o uvedené techniky je obtížně 
dostupná v České republice. 
 
 
Formální stránka práce je vyhovující, připomínám pouze, že se vyskytuje řada 
překlepů v textu – např.: 
 
s.51 – červilo-thorakální přechod 
s.54 – 10.ř. shora místo přesná aplikaci patří aplikace 
- abstrakt místo střední je stření 
- jsou uvedeny polohy zápěstí „a to ve středním postavení zápěstí“ 
pravděpodobně patří místo zápěstí předloktí (shodné chyby jsou v anglickém 
abstraktu) 
a další. 
 
 



Další dotaz pro obhajobu (některé jsou uvedeny v textu výše): 
Uveďte doporučení pro praxi na základě vaší práce. 
 
Závěr: 

 
Předložená diplomová práce vyhovuje požadavkům, které jsou na diplomové 
práce kladeny. Doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout diplomovou práci 
bc. Aleny Kindlové k obhajobě a navrhuji hodnocení……. 

 
 
 

v Praze 10.9. 2010 
 
 
 

  Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc. 
        katedra fyzioterapie UK FTVS 

 
 


