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Diplomová práce je vypracována velmi přehledně je i výstižně napsána. Cílem diplomové 
práce bylo zjistit, zda dojde dvěma odlišnými technikami tapingu k ovlivnění posturální 
stabilizace kolenního kloubu na operované straně ve srovnání s nepostiženou stranou. Toto 
zjišťování se provádělo za 8 týdnů po operaci a tedy po rehabilitaci, která obsahovala i prvky 
posturální terapie. Studentka vyšetřovala posturální stabilizaci jak bez přiložení tapingu, tak i 
po ovlivnění jednak neprodlužitelnou lepící páskou (tzv. rigidní facilitační taping), tak i po 
ovlivnění tzv. kineziotapingem. 
 
V úvodu autorka vysvětlila, proč zaměřila diplomovou práci na problematiku pacientů po 
operační náhradě přetrženého předního zkříženého vazu a na problematiku facilitačního 
tapingu. V dalších kapitolách popsala studentka dobře jak biomechaniku kolena a měkkých 
tkání včetně vazů, tak vliv předního zkříženého vazu na kybernetické řízení posturální 
stabilizace. Komplexně jsou popsány aspekty hodnocení stabilizace hybnosti a stručně 
vylíčena dysfunkce posturální stabilizace. Poté jsou popsány mechanizmy poranění předního 
zkříženého vazu i možnosti operační rekonstrukce. 
 
V kapitole 2.4. jsou popsány vyšetřovací metody při posuzování posturální stability a jsou 
vylíčeny i nedostatky posturografie. Další kapitola obsahuje metody tapingu a popisuje 
efekty, které se těmto metodám připisují. Autorka vhodně kombinuje zobecněné principy 
domnělých účinků s fyziologickými poznatky vyučovanými na FTVS. 
 
V kap. 3 jsou popsány cíle práce a v kap. 4 metody výzkumu, která jsou velmi dobře 
připravené. Zvláště dobře jsou popsána vylučovací kriteria, která měla zajistit homogenitu 
skupiny. 
  
Je možné namítat, že studie obsahuje malý počet pacientů (9). Tato námitka je však platná 
pouze částečně, protože na druhé straně byla homogenita skupiny velmi dobře zajištěna 
vylučovacími kritérii popsanými v kap. 4.2.1. Jsem toho názoru, že hodnocení většího počtu 
pacientů za cenu nedodržení striktních kritérií by bylo zatížené větší chybou než 
vyhodnocování uvedené homogenní skupiny. 
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Slabinou celé práce je skutečnost, že závěry získané z této pilotní studie je možno 
interpretovat omezeně. Bylo by proto vhodné ověřit závěry na větším souboru pacientů. Toto 
zjištění však nesnižuje preciznost vypracované diplomové práce. 
  
Pro nehomogenitu naměřených výsledků, která bylo překvapivě velká, se autorka rozhodla 
modifikovat metodu vyhodnocení. Původně plánované hodnocení skupiny bylo vzhledem 
k velkému rozptylu výsledků pozměněno na hodnocení jednotlivců. I když si netroufám 
posuzovat kvalitu statistické metodologie, jsem toho názoru, že autorka dobře diskutovala 
naměřené hodnoty. Došla k závěrům, že taping má u některých osob minimální vliv na 
schopnost posturální stabilizace, u jiných mění stabilizaci jak na operované, tak na 
neoperované končetině, ve velké většině výsledků vždy ve smyslu buď positivním pro obě 
končetiny nebo negativním opět pro obě končetiny posuzovaného jedince. Popsaný jev byl 
výraznější u tzv. rigidního tapingu. 
 
Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji k přijetí. 
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