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Posouzení věcného obsahu:
Magisterská práce Bc. Michaely l"Iavlové je experimentální prací' která si kladla za cíl
prověřit vybrané aspekty eťektivity použitíkinesiotapu se zvláŠtnímzřetelem na moŽnosti
ovlivnění posturální stability stoje.
V přehledu poznatků ve třech hlavníclr kapitolách nejprve diplomantka rozebírá
neurofyziologické mechanisnry posturálního řízení stoje a věnu"ie se struěnč vŠsmtřem
zdrojům informací. na aikladě kterých je řízena stabilita - tedy somatosenzorickému.
vestibulárnímu a vizuálnímu systému. Dále se věnuje cerebelárním Íunkcíma takó
postojo.qim a vzpřimclvacím reakcím. Přehledně lysvětluje přístrojové posturografické
vyšetření na Balance Master@ System a jeclnotlivé typy testů posturální stability. Michaela
Havlová zde neopomněla uvést i problernatiku motorickóho učení.která můžeovlivnit
výsledky testování posturální stability' u opakovaných nrěření. Rád bych zde však ocenil
zejména jedenáctistriínkový souhrn dostupné literatury, kde z různých hledisek roz-ebírá dosud
publikované studie zaměřené na ef'ektivitu kinesicrtapingu' Z' této části je patrný nadhled a
nestrannost vůčizkounrané metodě. což by měl být standardní přístup v akadernický'ch
pracech. avšak ne vŽdy se tak děje'

Praktická část představuje experirnerrt na skupině tSti mladýclr zdravých dohrovolníků
ve věkovém rozmezí 23-28let. Soubor nebyl genderově vyviíŽený. kdyŽ jsj tvořilo 12 žen a 3

muŽi. Nepředpokládám však, Že tato skutečntrst mohla zásadně ovlivnit výsledky. Při
posturografickém vyšetření na Balance Master& System byl pouŽit test mCTSIB (modified
Clinical Test of Sensory Interaction cln Balance) a LoS (test linritů stability). Testování
proběhlo ve třech modifikacích: l ) dvě měření bez kinesiotapu, 2) měření s kinesiotapem
aplikovaným paravertebrálně na celou dólktr 'fh a l, páteře. 3) rněŤeni s kinesicttapem
aplikovaným nacl mm. recti abdominis. Pro omezení moŽnosti ovlivnění výsledku testů
motorickým učenímbyly mezi jednotlivými testovacírni verzemi zďazeny l0 minut trvající
přestávky" ve kterých se proband oblékl a měl ujít 200 m Stanovené trasy' Celkově výzkumný
protokol vykazuje znaky promyšlené a pečlivépřípravy. Na základě naměřených výsledků
bylo následně statisticky testovárro ó hypotéz. Z výsledků vyplývá. Že aplikace kinesiotapu
nepřinesla signifikantni změnu ve qýsledcích pouŽitých testů posturální stability. Práce
Michaely Havlové tak vlastně dokazuje' že u zdravý'ch clsob' které zpravidla realizují svoji
posturální stabilitu multisegmentálně, je aferentní vliv kinesicrtapu bez problómů
kompenzovan' Bylo by jistě zajímavéotestovat pomocí steiného protokoltr soubor pacientů s
určitou poruchou, např. instabilní spondylolistézorr.
V kapitole Diskuse na šesti stranách autorka kriticky hodnotí literaturu a porovnává ji s
vlastními výsledky. Je škoda, Že se v diskusi neobjevuje také hlubŠíobecná úvaha
diplomantky nad důvodem kontroverzí panujících okolo efektivity kinesiotapingu'

Posouzení technického provedení a úpravy textu:

Po formalní stránce je práce přehledná, členěná do jednotlivých kapitol, v textu se dá
dobře orientovat. Poměr teoretické a praktické části je proporční.Velikost zkoumaného
souboru je pro daný úěel postaěující.Metodika výzkumu je dobře postavena a statistické
metody jsou adekvátní' Bylo stanoveno a statisticky testováno celkem ó hypotéz' Výsledky
jsou srozumitelné s využitímpřehledných tabulek a grafů. Práce je psaná srozumitelným a
čtiqým jazykem. V textu se vyskytují ojedinělé překlepy.

Celkově diplomantka prokázala schopnost nalózt a nastudovat a kriticky hodnotit

dostupné údaje z literatury" pomoci vybrané metodiky odpovědět na stanovené výzkumné
otazky a data interpretovat. PřestoŽe Žádná z navrŽených lrypotéz nebyla potvfzena, povaŽuji
výsledek práce za velmi přinosný a hodný publikování'
Práce dle mého soudu splňuje kritéria stanovené pro magisterskou práci a proto doporučuji
přijetí práce k obhajobě.
Dotazy na diplomantku:
o Jak výsledek Vašístudie ovlivnil Váš trsobní nríhled na efektivitu kinesiotapingu?
Považujete přesto kinesiotaping za efektivní metodu' která má místo ve
fyzioterapeutické praxi? A pokud ano. kde ji lze použíta jakým mechanismem podle
Vašeho soudu můžepůsobit?
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