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Předložená diplomová práce na téma „Kritické zhodnocení metody tapingu se 

zaměřením na jeho účinky“  je zpracována za použití 130 citovaný pramenů, 

z toho je 28 elektronických zdrojů,  na 68 stranách textu.  

 

Jedná se o literární rešerši s cílem deskripce dosavadních poznatků v oblasti 

tapingu s kritickým zhodnocením jeho možných mechanismů účinku.  Práce je 

dělena do 6 kapitol – úvod, přehled poznatků získaných ve sledované 

problematice, cíle a úkoly práce, metodologie, deskriptivně-analytická část a 

závěr. Zcela chybí kapitola diskuse.  

 

Autorka zvolila za zdroj literárních pramenů 11 internetových databází s 15 

klíčovými slovy v období od roku 1977 do současnosti. Vzhledem k takto 

definovaným vstupním podmínkám, které by nepochybně generovaly řádově 

tisíce odborných publikací, chybí v metodice další specifikace výběru literatury, 

kterou ve své studii používala.  

 

V kapitole Deskriptivně-analytická část se zabývá mechanismem účinku tapingu 

z pohledu biomechanického, neurofyziologického a psychologického. Jednotlivé 

účinky však popisuje často velmi vágně, vyskytují se odborné nepřesnosti a 

mnohé argumentace vycházejí z obecných znalostí anatomických a 

fyziologických, které se nevztahují k řešenému tématu.   

 

K práci mám následující připomínky a dotazy:  

 

Kapitola 5.1.1 Biomechanický účinek:  

1. V první části této kapitoly popisujete obecné biomechanické vlastnosti 

biologických materiálů. Po jejich výčtu přechází do odstavce, kde 

hovoříte „Z dostupné literatury a studií vyplývá, že biomechanického 

účinku dosahují jak sport tapy, tak kinesio tapy“ – o této problematice se 

však předtím vůbec nezmiňujete a pokračujete v textu „ ... zvolením určité 

úrovně tahu tapu při jeho aplikaci můžeme modifikovat cílovou oblast 

mechanického účinku tapu, a to buď pouze na kůži, nebo také na hlouběji 

uložené tkáně, jako jsou fascie, vazy, šlachy a svaly. Na tyto tkáně tape 



působí nepřímo, ale musí překonávat jejich mechanický odpor.“ -  co jste 

tím myslela a na jaké studie se touto větou odkazujete?  

2. Dále zmiňujte účinky korekční, kde se uplatňují oba typy tapu a píšete 

„Korekcí v oblasti kloubních spojení dochází k optimálnímu postavení 

v kloubu, zmírnění svalového napětí a návratu funkcí fascií a svalů do 

funkčního stavu“ – jakým způsobem a u kterých kloubů hodláte využit 

tento korekční mechanismus účinku tapu.  

3. Na str. 34 píšete „Základní principem biomechanického účinku sport tapu 

je pasivní opora vytvořená páskou aplikovanou na kůži. Tape přebírá 

v cílové oblasti část silových nároků na daný segment a upravuje 

biomechanické zatížení. Díky elasticitě kůže a její schopnosti návratu do 

původního stavu po určité deformaci tahem je výrazně snížena tahová 

deformace pevného sport tapu. Pomocí fixace sport tapu vzniká v dané 

oblasti pohybového aparátu svalová nerovnováha. ..Pro zajištění statické 

situace je nutné, aby součet velikostí všech sil byl roven nule. Svalová 

činnosti tedy kompenzuje ve statických podmínkách vliv všech působících 

sil. Jejím výsledkem je obecně síla F, která je součtem sil jednotlivých 

svalů. Kvůli přidání paralelní vnější síly na danou oblast je potom, 

z hlediska udržení výše zmíněné rovnováhy, nutná určitá změna svalové 

aktivity“ – můžete vysvětlit, co jste tím myslela?  

4. Str. 35 popisujte studii Greiga a kol., kteří sledovali pozitivní účinek na 

snížení hrudní kyfozy u pacientů s osteoporozou. Píšete „Výsledky této 

studie ukazují, že použití tapu u jedinců s osteoporozou a 

osteoporotickými zlomeninami obratlů vyvolalo okamžité snížení hrudní 

kyfozy.“- můžete výsledky této studie blíže popsat. O kolik stupňů došlo 

ke snížení kyfózy páteře a za jak dlouho po aplikaci tapu? 

5. Str. 35 popisujete studii Footera a píšete „Studie předpokládala, že díky 

mechanické podpoře sport tapu dojde ke zlepšení držení těla u dětí 

s DMO.“ – není mi jasné, jaké parametry byly sledovány, zda-li studie 

přepokládala nebo také měla i své výsledky. Prosím specifikujte to. 

6. Str. 36 píšete „Biomechanický účinek kinesio tapů spočívá 

v mechanických vlastnostech pásky a tkání, na které je kinesio tape 

použit.“- jaký je tedy biomechanický účinek tapu? 

7. Str. 37 popisujete aplikaci kinesio tapů na svaly, a myslíte tím určitě na 

kůži, o opětovně popisujete  biomechanický účinek následujícími slovy 

„Biomechanický účinek spočívá v působení tahové síly materiálu, která je 

v opačném směru, než vynešení kinesio tapu, proto je nutné dodržovat 

zmíněné směry aplikace kinesio tapu. Též platí zákon o zachování 

mechanické energie, který říká že: Při všech mechanických dějích se může 

měnit kinetická energie v potencionální a naopak, celková energie 

soustavy je však konstantní. Potenciální energie je rovna práci vykonané 

při napínání a kinetickou energii mají všechna tělesa, která se vzhledem 

k dané vztažné soustavě pohybují. Vzhledem ke speciálnímu nanešení 



lepidla může kinesio tap pracovat jako pružina.“- můžete to opět vysvětlit 

a citovat studie, které se touto problematikou z tohoto pohledu zabývaly? 

 

Kapitola 5.1.2 Neurofyziologický účinek 

1. Str. 40 píšete „Klasický taping ani kinesio taping nebyly původně 

aplikovány pro své neurofyziologické účinky. Tyto mechanismy účinku 

byly u tapingu pozorovány až s postupem času.“ – mohla byste definovat 

neurofyziologické účinky tapingu? A co pro Vás znamená termín „až 

s postupem času“ a na které studie se odkazujete? 

 

Kapitola 5.1.3 Proprioreceptivní účinky 

1. Str. 45 citujete rešeršní studii Huges et al. (2008) jejímž závěrem je „že je 

nedostatek kvalitních studií a důkazů o vlivu tapingu na propiorecepci. 

Navíc spolehlivost a platnost výsledků nejsou uvedeny u každé zkoumané 

studie.“ – mohla byste podrobněji shrnout výsledky této studie? Kolik 

prací bylo zahrnuto a jaké parametry byly sledovány? 

2. Str. 45 opět hovoříte o otázce propriorecepce, uvádíte studie z roku 1997, 

1994 a 2001, kde se popisuje pozitivní efekt na propriorecepci při aplikaci 

kinesio tapu. Byly tyto studie zahrnuty do rešerše Huges et al. (2008)? A 

jakým způsobem prokázaly pozitivní efekt na propriorecepci? 

3. Str. 48 popisujete studii Morrisseye (2000), která zkoumala účinky 

pevného sport tapu v oblasti ramenního kloubu, a píšete „studie připouští 

biomechanický účinek, ale podrobněji se zabývá účinkem 

proprioreceptivním (neurofyziologickým), kde nejvýznamnější roli budou 

hrát kožní mechanoreceptory. Při použití sport tapu autor předpokládá 

zlepšení koordinace daného segmentu, podráždění NS, snížení bolesti 

spojené s pohybem, inhibici hyperaktivních svalů a aktivaci svalů 

hypotonních.“ – jakým způsobem autor hodnotil tyto všechny popisované 

účinky? 

 

Kapitola 5.1.4 Nociceptivní účinek 

1. Str. 48 píšete „Vliv tapingu na nocicepci – bolest, je v dostupné literatuře 

a studiích velmi diskutována, ale přesto považován za jednu z největších 

výhod tapingu.“ a dále pokračuje obecnou definicí bolesti dle WHO, teorii 

bolesti a neurofyziologii přenosu akčního potenciálu. Teprve na straně 53 

se vracíte opět k základní otázce této kapitoly, kde cituje studie 

prokazující vliv tapingu na snížení bolesti, a opět na str. 55 píšete 

„Přestože se kinesio tapingu připisuje značný efekt na ovlivňování bolesti, 

není zaznamenáno mnoho objektivních studií.“ – mohla byste tento rozpor 

více vysvětlit? 

 

Kapitola 5.1.6 Další diskutované mechanismy účinku tapingu  



1. V kapitole psychologické ovlivnění píšete „V této souvislosti můžeme 

zmínit „placebo taping“, který je využíván některými studiemi.“ – žádné 

studie na toto téma však necituje. Mohla byste popsat tuto techniku a její 

mechanismus účinku, tak jak je popisován ve studiích, na které se 

odkazujete? 

2. V kapitole případné neuro-reflexní účinky tapu píšete „Neměli bychom 

opomenout, že taping by mohl mít případné neuro-reflexní účinky, neboť 

mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem (ovlivnitelným tapem) 

existují reciproční vztahy.“ – mohla byste definovat termín neuro-reflexní 

účinky a citovat některé studie, které se touto problematikou z pohledu 

tapingu zabývají? 

 

Kapitola Závěr: 

Text je zpracován velmi obecně, autorka práci neshrnuje, nezabývá se 

otázkou účinku biomechanického a neurofyziologického. Popisuje účinek 

na zlepšení koordinace, kterým se v práci nezabývala. Jako závěrečné 

zjištění uvádí, že je celkově nedostatek kvalitních odborných studií a 

důkazů o mechanismech účinku tapu, ačkoliv v předchozích kapitolách 

tyto pochybnosti rozporuje.  

 

 

 

Závěr: 

Předložená diplomová nesplňuje metodologicky ani obsahově požadavky, které 

jsou na diplomové práce kladeny.  

Předloženou diplomovou práci Bc. Veroniky Šolcové proto nedoporučuji 

komisi pro SZZK přijmout k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 21.9.2011 

    MUDr.David Pánek,Ph.D. 

Katedra fyzioterapie UK FTVS 


