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Předložená práce obsahuje 74 stran včetně 3 stran příloh. Text je doplněn 9 obrázky a 4 tabulkami. 
V přehledu literatury je uvedeno celkem 41 použitých literárních titulů, z toho 29 titulů je cizojazyčných. 
Z uvedených zdrojů je 23 periodických titulů. Strukturou a formální úrovní tato rešeršní práce odpovídá 
požadavkům na bakalářskou diplomovou práci. 

V první kapitole se autorka zabývá kineziologií ramenního pletence z pohledu motorického vývoje 
během ontogeneze v prvním roce života. Podrobně popisuje klíčová období důležitá pro správný vývoj 
opěrné a nákročné funkce horní končetiny. V další části kapitoly jsou uvedeny detailní svalové souhry 
svalů ramenního pletence, hrudníku a páteře u obou základních lokomočních funkcí. 

 Rozsáhlá druhá kapitola je zaměřena na samotnou metodu kinesiotapingu. V první části kapitoly 
najdeme obecné principy, pravděpodobné mechanismy účinku metody, popis technik lepení, tapovacího 
materiálu, indikace, kontraindikace a možnosti využití kinesiotapingu u bolestí nebo po zranění 
ramenního pletence. 

Praktická část začíná podkapitolou Cíle práce, kde si autorka vytýčila 3 hlavní cíle. Všechny 
náležitosti splňuje podkapitola metodika, kde je stručná charakteristika 3 probandů, metodika měření 
pomocí povrchové elektromyografie i způsob zpracování výsledků. Výsledky měření u každého probanda 
jsou popsány srozumitelně a přehledně uvedeny v tabulkách. 

V diskusi autorka vyjadřuje svůj názor na teorii facilitační a inhibiční techniky lepení kinesiotapu. 
Zmiňuje některé rozdílnosti v závěrech jednotlivých autorů, kteří prováděli měření a sledování účinků 
kineziotapu u konkrétních pohybových poruch. Zdůrazňuje důležitost správné metodiky měření pro 
porovnávání výsledků různých studií. Na základě překvapivých a velmi rozdílných individuálních 
výsledků měření u 3 probandů, kdy facilitační tape způsobil zmenšení aktivity u některých svalů a 
pohybů, autorka opět zpochybňuje, zda je tato technika facilitační/inhibiční lepení tapu vůbec validní co 
se jejich účinku týče.  

V závěru práce zdůrazňuje potřebu provádění dalších měření a studií s propracovanou metodikou. 
Rovněž připomíná, že sám kinesiotaping je metodou doplňkovou, která sama o sobě nemůže vyřešit 
příčiny vzniku některých pohybových poruch. Metoda kinesiotapingu ale může být nápomocná 
k rychlejšímu hojení tkání a přecvičení některých nesprávných pohybových vzorů. 

 
V práci se vyskytují ojediněle formální nebo gramatické chyby: 

1. Chybí uvedení cílů práce pro teoretickou část. 
2. Na straně 52 je chybné pořadí u obrázku (1 na místo 9). 
 
Tato diplomová práce je napsána přehledně, obsahově i formálně odpovídá požadavkům na 

bakalářskou práci. Studentka touto prací prokazuje své schopnosti samostatně pracovat s literárními 
zdroji, čerpat z nich podstatné informace a tyto podklady rešeršně zpracovat.  

Velmi kladně hodnotím velký počet literárních zdrojů, srozumitelný popis výsledků z rešerší, dále 
samostatnost a pečlivost při přípravě měření a volení metodiky a v neposlední řadě schopnost autorky 
porovnat a interpretovat výsledky měření. 

 
Vzhledem k tomu, že v práci neshledávám žádné závažné nedostatky a práce formálně i obsahově 

splňuje požadavky na bakalářskou diplomovou práci, doporučuji práci k obhajobě. 
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