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Cílem této práce je ověřit účinnost tapu hlezenního kloubu dle Mulliganova konceptu jako prevenci před 

poraněním dané oblasti a zjistit, zda má tento druh tapu pozitivní vliv na stabilitu hlezenního kloubu. 
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Prevence poranění hlezenního kloubu v basketbale pomocí tapingu dle Mulligan konceptu

19 obrázků, 6 grafů, 6 tabulek a 6 příloh

kladně hodnotím zorganizování výzkumu v terénu

odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou DP; teoretická část práce obsahuje komplexní rozbor problematiky

kladně hodnotím vyšší počet zahraničních zdrojů, diplomantka vhodně využívá postavení vlastního výzkumu do

 kontextu s již publikovanými pracemi a studiemi

cíl práce byl splněn

stupeň hodnocení

1) Lze, vzhledem k výsledkům Vaší práce předpokládat, že dojde k rozšíření tohoto druhu tapu mezi šiřší sportující 

populaci?

2) V práci zmiňujete aktivní prevenci distorze hlezenního kloubu? Jak si představujete aplikaci této aktivní 

prevence v tréninkových podmínkách?

výborně

celkově velmi hezká úprava práce

diplomantka využila pro výzkum běžně dostupné a využívané prostředky ve sportovních týmech; jako zajímavost 

uvedla i vyšetření na podoskopu

práce je psána velmi čtivě, bez gramatických chyb



29.4.2014

Mgr. Lenka Satrapová




