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Vliv kinesiotapingu na změnu prahu bolesti v oblasti dolních končetin a pánve u sportovních tanečních párů 
latinskoamerických tanců

Cílem práce je pomocí tlakového algometru sledovat změnu prahu bolesti predilekčních bodů na dolních končetinách a v 
oblasti pánve před a po zátěži imitovaného finálového soutěžního kola latinskoamerických tanců s aplikovaným kinesio 
tapem na vybraných svalech bolestivější dolní končetiny a porovnat tyto změny s kontrolní skupinou bez aplikovaného 
kinesio tapu.
Dílčím cílem je vymezit vztah prahu bolesti ke strukturálním a funkčním změnám a kvalitě posturální stabilizace 
jednotlivých probandů. 
V neposlední řadě je cílem porovnat hodnoty prahů bolesti ve vztahu s vnímáním (hodnocením senzorických podnětů) 
jednotlivých probandů.
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1.  Vědecká otázka: "Má kinesiotaping vliv na změnu prahu bolesti v oblasti dolních končetin a pánve u sportovních 
tanečních párů latinskoamerických tanců v zátěži finálového soutěžního kola?" Jaký typ tapu vidíte u Vámi sledované 
skupiny probandů jako nejefektivnější?
2. Ve své práci uvádíte spojitost v nastavení dolního prahu bolesti a rozdělením osobnosti podle schopnosti vnímat 
senzorické podněty. Jak byste tento vztah vysvětlila?
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