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se zaměřením na možnosti
'
ovlivnění posturálně-balančních mechanismů' Práce obsahuje experimentální část ve které jsou
teoretické předpoklady testovány pomocí měření na Balance masteru.

Práce předkládá soubor poznatků o účincícha aplikaci kinesiotapingu

na 5 číslovanýchkapitol a 2 nečíslované, jimiž jsou úvod a závěr' Práce
obsahuje téžpřílohy a seznam příloh, seznam zkratek a nezbytný referenčníseznam. Práce
Práce je rozdělena

obsahuje 56 stran čistéhotextu a citačnírejstřík 56 citačníchodkazů' Citace v textu i citačnírejstřík
obsahuje recentní a relevantní zdroje, je dostatečný a zdroje jsou převážně novějšího data, čímž
autorka splňuje jeden z požadavků UK. Citace v textu jsou řádně označeny a vedeny dle náležÍtých
a schválených norem. Grafické členěnípráce a kapitol je dobré , přehledné a s logickou stavbou'
Lingvistická stránka práce je plně v mezích norem, práce obsahuje jen minimum překlepů a chyb'
Po formální stránce práce splňuje kriteria na diplomovou prácí kladená předpisy UK.

Autorka se zabývá tématem , který je v moderní fyzioterapii trendem poslední doby. Kinesiotaping
je dnes již plošně aplikovanou terapeutickou metodou avšak účinkya hlavně mechanismy účinků
jsou zatím ne zcela do hloubky probádány a proto tato práce přináší, do této problematiky, další
nový vhled' Práce je dělena na dva základní oddíly : část rešeršía experimentální.
Rešeršníčást práce je dostačující,zabývá se jak mechanismy posturální kontroly, tak poznatky o
kinesiotapingu (aplikace, účinkyapod.) a téžpoznatky o využitítensometrické plošiny V tomto
případě Neurocom- Balance master. Teoretická část není nijak obsáhlá a přesto obsahuje mnoho
zajímavých studií a je v tomto případě velmi hodnotná a nezabíhavá'
Experimentální práce je podstatou této diplomové práce, Autorka vyšetřila 15 zdravých probandů bez
s aplikací 2 forem kinesiotapingu' Vzorek je pro pilotní studii dostačující,již základně statisticky

a

zpracovatelný a je velmi homogenní' Při měření na Balance masteru autorka vybrala dva základní a
nejpoužívanějšívýzkumné protokoly mCTSlB a Limity of Stability. Výsledkem těchto měření je množství

reprezentativních dat a údajů.Velmi oceňuji průběh vyšetření, při kterém je v práci počítáno s motorickým
učeníma tak autorka provedla dvě vstupní měření, které ve výsledcích postavila proti sobě, aby bylo
ověřena hypotéza motorického učenía při dalším zpracovánívýsledků pak využívala vyšetření číslo2 čímž
zpřesnila odečet změn při využití dvou aplikací kinesiotapingu. Mezi jednotlivými měřeními také probandi
měli pauzu s přesně definovaným jiným motorickým úkolem, aby byla setřena možnost kortikální pozornosti
a somatosenzorické adaptace. Toto je také hodnotná čístmetodiky měření. Statistické zpracování dat pak
proběhlo dle standardních postupů,

Výsledky jsou zpracovány řádně a prezentovány přehledně ve formě tabulek, grafů a textového komentáře.
Diskuse je obsáhlá a kvalitní, autorka vede pěknou a fundovanou diskusi jak teoretické části práce, tak
k výsledkům svého bádání v experimentální části práce. V diskusi autorka probírájednotlivé hypotézy, které

si na začátku stanovila' Závér je veden správně, Autorka svou prací prokazuje že motorické učenískutečně
do jisté míry a v určitých parametrech existuje a dále že kinesiotaping nemá signifikantní vliv na posturálně-

balančnířidícímechanismy jedince. l když v některých parametrech signifikantní změny je možno pozorovat
ve výsledku a v souhrnu nedosahují tyto změny hranice statistické významnosti.

Závěreml Autorka se svou prací zaměřila na velmi oblíbenou pomůcku fyzioterapeuta - kinesiotaping,
kterému je v poslední době věnovaná zvláštní pozornost a to zejména v klinických praxích; jeho účinkyjsou
často přeceňovány a nebezpečím je že je občas používán i jako monoterapie poruch hybného systému.
Autorka svou prací poukazuje na limity této terapeutické pomůcky a prokazuje , že vliv kinesiotapingu nemá
na změnu posturálních parametrů zásadní vliv, který tedy je snad jen v lokálním působenína konkrétnísval,
ne však na posturálnístabilitu a tím na drženítěla. Po celou dobu autorka pracovala cíleně, poctivě a

konzultovala vše řádně s vedoucím práce' Práci oceňuji jako přínosnou klinicky i neurofyziologicky.

Práci doporučuii k obhaiobě.
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