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SOUHRN 

 

Název práce: Vliv tapu aplikovaného v průběhu svalových vláken na aktivitu pod ním 

ležícího svalu 

 

Vymezení problému: Taping, tedy aplikace náplasťových tahů na povrch těla, je 

v klinické, sportovní i běžné denní praxi stále častěji používaná léčebná i preventivní metoda. 

Uváděn bývá vliv na bolest, propriocepci, svalovou aktivitu a periferní cévní a lymfatickou 

mikrocirkulaci. Jednou z nejméně objektivně zhodnocených oblastí působení tapu je jeho vliv 

na svalovou aktivitu. Přestože v metodických příručkách zabývajících aplikací pružné 

kinesiologické tapovací pásky bývá běžně uváděno facilitační nebo inhibiční působení tapu 

dle směru tahu tapu od začátku svalu k jeho úponu nebo naopak, nebyl tento efekt zatím 

dostatečně objektivně prokázán.  

Cíle práce: Na základě literární rešerše zhodnotit současný stav poznatků o metodě 

tapingu, formulovat hypotézy, sestavit kvalitní metodiku pro klinickou studii a s její pomocí 

zhodnotit vliv tapu aplikovaného v průběhu svalových vláken na aktivitu pod ním ležícího 

svalu. 

Metody: Zhodnocení teoretických poznatků o metodě tapingu s důrazem na kvalitu 

jimi poskytnutých důkazů bylo provedeno formou systematického přehledu. Do samotné 

klinické studie bylo zahrnuto 20 záměrně vybraných zdravých rekreačně sportujících 

subjektů (8 žen a 12 mužů, ve věku 21 – 40 let, průměrný věk 29, 2 let). Hodnocen byl 

vliv tapu aplikovaného v průběhu svalových vláken dvěma různými způsoby (s tahem od 

začátku svalu k úponu a naopak) ve srovnání se stavem bez tapu, na úroveň počáteční 

aktivity svalu a nástup svalové únavy během tříminutové izometrické kontrakce 

o velikosti 30% MVC, sledované pomocí mediánu frekvence EMG signálu. Hodnoceným 

svalem byl m. biceps brachii na nedominantní horní končetině. Výsledky byly testovány 

z pohledu věcné i statistické významnosti. 

Výsledky: Do konečného hodnocení bylo zahrnuto 19 záměrně vybraných subjektů 

(8 žen a 11 mužů, ve věku 21 – 40, průměrný věk 29 let). Výsledky neprokázaly 

statisticky ani věcně významný vliv ani jednoho ze dvou zkoumaných způsobů aplikace 

tapu na úroveň počáteční aktivace svalu a nástup svalové únavy.  

 

Klíčová slova: taping, svalová aktivita, povrchová elektromyografie, m. biceps brachii 
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ABSTRACT 

 

Thesis title: The Effect of Taping Applied to the Skin with the Orientation along the 

Muscle Fibres of Underlying Muscle on the Activity of this Muscle 

 

Problem definition: Taping (the application of an adhesive elastic tape on the body surface) 

is a widely used therapeutic and preventive method in current sport, clinical and ADL 

practice. Previous research indicate that taping has effect on pain, proprioception, muscle 

activity and lymphatic or peripheral vascular circulation. One of the least objectively 

evaluated effect of taping is the effect on muscle activity. Although the facilitating or 

inhibiting effect of the tape achieved by the direction of its tension made by the 

application (from the muscle origin to the insertion or conversely) is commonly referred 

in available literature, it has not been investigated objectively enough.  

Objectives: The aim of the study was to evaluate the current findings of the taping method 

on the base of literature research, formulate hypotheses, work out a quality methodology for 

the clinical study and through it to evaluate the effect of taping  applied to the skin with the 

orientation along  the muscle fibres of underlying  muscle on the activity of  this muscle. 

Methods: The evaluation of the findings of the taping method with emphasis on the quality 

of provided evidence has been made by systematic review. The clinical study itself included 

20 deliberately selected healthy subjects (8 women and 12 men, at the age of 21 – 40 years, 

average age 29,2 years) doing recreational sports. The effect of a tape applied in two ways 

(with the direction of tension from the beginning to the insertion of the underlying muscle 

or conversely) to the skin with the orientation along  the muscle fibres of underlying  

muscle on the initial level of activity and incoming fatigue of this muscle was assessed 

compared with the stage without taping during three minutes of continuous isometric 

contraction at 30% MVC (Maximal Voluntary Contraction) by the median frequency of 

surface electromyography signal. As a measured muscle, m. biceps brachii of the non-

dominant upper limb was elected. Obtained data were tested from the perspective of 

practical and statistical significance. 

Results: In the final evaluation 19 subjects (8 women and 11 men, at the age of 21 – 40 

years, average age 29 years) were included. The results revealed no statistical or practical 

significance of the influence of those two examined ways of taping on initial level of activity 

and incoming fatigue of underlying muscle. 

 

Key words: taping, muscle activity, surface electromyography, m. biceps brachii 
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1  ÚVOD 

Metoda tapingu, tedy aplikace náplasťových tahů na povrch těla s cílem 

preventivního nebo léčebného působení, nachází v posledních letech stále větší oblibu 

a uplatnění v klinické praxi, rekreačním i výkonnostním sportu i v běžném životě.  

Vývoj metody úzce souvisí s vývojem tapovacích materiálů. Zatímco původně 

se jednalo převážně o pevné lepicí pásky (mluvíme o období 50. let 20. století v USA, 

60. let 20. století v západní Evropě a 80. let 20. století v tehdejším Československu) 

(Matějů, 2004; Flandera, Hrdlička, 2001; Hnízdil, Lichtenberg, 1989). Přelomové bylo 

z pohledu dnešního nejčastěji používaného způsobu tapingu objevení pružných 

tapovacích materiálů, zejména potom tzv. „kineziologického tapu“, který vyvinul 

japonský doktor Kenzo Kase v roce 1973 (Kinesio Taping UK, 2015). Tento druh tapingu 

se postupně rozšiřoval, přičemž jeho největší „boom“ můžeme pozorovat zhruba 

v posledních 10 letech (Kobrová, Válka, 2012), kdy se dostává do povědomí široké 

veřejnosti. S tím také souvisí rozvoj poznatků z oblasti účinků a způsobu aplikace metody 

tapingu. Zatímco původně bylo použití této metody v praxi převážně na podkladě 

empirickém, s rozšířením metody v posledních letech stoupl také počet klinických 

výzkumů zaměřených na ověření různých účinků metody a zpřesnění metodiky aplikace 

tapingu. Přesto velká část základních aplikačních principů a doporučení, stejně tak jako 

účinků tapingu, ještě nebyla dostatečně objektivně zhodnocena. Taping v praxi 

potřebujeme často individuálně přizpůsobit a k tomu je potřeba znát některé obecné 

zásady aplikace a mechanismy působení. Jak vyplývá z rešerše v teoretické části této 

práce, zatím byl prokázán pouze vliv tapingu na bolest. Velmi neprobádanou oblastí je 

vliv pružných tapovacích pásek na svalovou aktivitu. Už základní princip aplikace 

z hlediska působení na svalovou aktivitu, tj. udávané facilitační nebo inhibiční působení 

tapu dle směru jeho tahu, nebylo zatím objektivně prokázáno. Proto se tato disertační 

práce nejprve pokusí v části teoretické vytvořit přehled současných poznatků o metodě 

tapingu a připravit teoretická východiska pro klinickou studii zabývající se zhodnocením 

vlivu pružného tapu na svalovou aktivitu. Jako hodnotící nástroj svalové aktivity byla pro 

tuto studii zvolena povrchová elektromyografie, která umožňuje sledovat úroveň svalové 

aktivity přímo, hodnotícím parametrem EMG signálu potom medián frekvence, který je 

dle De Luca (1997) méně ovlivnitelný šumem a více citlivý na biochemické 

a fyziologické změny. Měřeným svalem byl zvolen m. biceps brachii, pro svoji dobrou 

dostupnost z hlediska povrchové elektromyografie. 
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Výstupem klinické studie by mělo být zpřesnění poznatků týkajících se působení 

pružných tapů na svalovou aktivitu a aplikace této metody v praxi. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2. 1  TAPING 

2.1.1  Definice a vymezení pojmu 

Název je odvozen od základního materiálu této techniky, z anglického názvu pro 

slovo páska – tape (Flandera, Hrdlička, 2001). Jedná se o metodu aplikace náplasťových 

tahů (pevných nebo pružných lepicích pásek o různé délce a šířce) na povrch těla (Matějů, 

2004). Aplikovaná páska přebírá v cílové oblasti část silových nároků a zároveň je 

zdrojem nové aference z dané oblasti (Jaklová, 1999). Metoda nachází uplatnění při 

prevenci i léčbě především funkčních poruch pohybového aparátu v běžném životě, 

v  oblasti léčebné rehabilitace i sportu. Vhodné je její použití jako doplňkové metody 

v rámci komplexní terapie spíše než jako samostatné terapeutické techniky. Její aplikace 

by měla vycházet z komplexního vyšetření pohybového aparátu a dobré znalosti samotné 

metody (Králová Moc, 2014).  

Podle použitého materiálu se mohou podoba a účinky tapingu výrazně lišit. 

Terminologické dělení těchto druhů tapingu ale není nijak ustálené. Taping využívající 

tapovací pásky z materiálu, který je pevný v tahu, nachází využití k podpoře ligament 

a struktur kloubních pouzder. Limituje krajní rozsahy pohybu, tím působí preventivně 

z hlediska přetížení a traumatizace. Pevný tape může být aplikován také jako druhá vrstva 

přes pružný tape sloužící k jeho zpevnění (Pilný, 2007; MacDonald, 2004). Ve starší 

literatuře se v souvislosti s použitím pevných materiálů můžeme setkat s pojmem 

„sportovní taping“ (Hnízdil, Lichtenberg, 1989). Tato terminologie může být ale 

v současnosti již zavádějící, neboť v oblasti sportu je dnes častější spíše použití pružných 

tapovacích materiálů nebo kombinace obou v závislosti na tom, jaký cíl při aplikaci tapu 

sledujeme. V současné sportovní i klinické praxi dominuje použití materiálů s určitým 

podílem elasticity, který se může v různých směrech lišit (MacDonald, 2004). Tyto 

materiály kopírují elastický pohyb kůže, čímž eliminují dráždění (Pilný, 2007). Mohou 

působit podporu měkkých tkání bez omezení rozsahu pohybu. V české rehabilitační praxi 

zavádí použití pružného tapu koncem 20. století Bc. Clara Maria Helena Lewitová 

používající termín „funkční taping“. Využívá při tom částečně elastický materiál 

Fixomull Stretch (podobný dnes dostupným materiálům Omnifix, Hypafix či Cover-Roll 

Stretch), který původně není výrobcem určen přímo pro taping, ale v praxi se ukazuje 

svými vlastnostmi pro tyto účely vhodný (Jaklová, 1999). V dnešní době nejrozšířenější 
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podoba tapingu se objevila v Japonsku v roce 1973, kdy Dr. Kenso Kase vyvinul speciální 

tapovací materiál Kinesio Tex Tape a s ním pracující koncept Kinesio Taping® 

(Kinesiotaping UK, 2015; Kase, 2003). Materiál Kinesio Tex Tape byl vyroben tak, aby 

se jeho mechanické vlastnosti co nejvíce blížily vlastnostem lidské kůže. Je vytvořen 

z bavlny obalující vysoce pružná vlákna polyuretanu, umožňující protažení v podélné ose 

o 140-160 % při zachování schopnosti opětovného smrštění. Elastické vlastnosti si po 

nalepení na kůži udržuje 3-5 dní, pak dochází k postupnému ubývání elasticity polymeru. 

Tloušťka materiálu je podobná epidermis kůže. Hypoalergenní akrylové lepidlo se 

aktivuje tělesným teplem a je naneseno na rubovou stranu tapu ve zvlněných pruzích 

s mezerami pro lepší propustnost vzduchu a vlhkosti. Barvy tapu neoznačují odlišné 

mechanické vlastnosti, ale podle původního japonského konceptu mohou působit 

podobnými principy jako fotokoloroterapie (Králová Moc, 2014; Kase et al., 2003). 

V posledních letech se právě tento druh tapingu rozšířil mezi širokou veřejnost, objevily 

se i jiné obchodní názvy materiálů a další koncepty z konceptu Kinesio Taping® přímo 

vycházející, např. Medi-taping®, K-Taping®, K-Active taping® a jiné (Sielmann, 

Christiansen, 2004; Kumbrink, 2014; K-Active, 2015). Převzaly stejné základní principy, 

někdy se však liší v aplikačních technikách u konkrétních diagnóz či situací a také 

mechanické vlastnosti materiálu nejsou zcela shodné, přestože všechny výše zmíněné 

koncepty spadají do kategorie tzv. kinesiologických tapů. Díky této terminologické 

neustálenosti a nepřesnosti v oblasti tapingu je vhodné v rámci odborných sdělení na toto 

téma vždy co nejpřesněji popsat použitý materiál a konkrétní způsob aplikace. 

2.1.2  Indikace a kontraindikace 

2.1.2.1  Indikace 

Metoda tapingu nachází použití v prevenci i léčbě funkčních i strukturálních poruch 

pohybového aparátu, ovlivnění lokální periferní cévní a lymfatické mikrocirkulace, a tím 

působení na trofiku tkání, otok a hojení. V poslední době se můžeme setkat i s aplikacemi 

mimo pohybový systém, jako například udávané reflexní ovlivnění peristaltiky pružným 

tapem aplikovaným na břišní stěnu apod. (Kobrová, Válka, 2012; Kinesio Taping 

Association, 2008; Lipińska et al, 2007; Kase et al 2003; Kase, Hashimoto, 1998). 

Preventivní působení tapu na pohybový systém můžeme využít jednak u zcela 

zdravého organismu, u kterého očekáváme vystavení nadměrné zátěži, nebo u organismu 

již dříve postiženého, který sice v běžném životě nemá žádné problémy, ale jeho funkční 
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kapacita je určitým způsobem snížena a mohlo by dojít k přetížení či poškození už při 

mírně zvýšené zátěži (Hnízdil, Lichtenberg, 1989). 

V oblasti strukturálních změn pohybového aparátu nachází taping využití 

u některých akutních stavů, jako lehčí traumatické a zánětlivé afekce pohybového 

aparátu, nelze jej ale doporučit u těžších případů vyžadujících komplexní léčbu 

a absolutní zklidnění, například sádrovou fixací (Hnízdil, Lichtenberg, 1989), dále 

insuficience vazivového aparátu různé etiologie (Matějů, 2004) a strukturálně podmíněné 

poruchy svalového tonu (Jaklová, 1999). 

Funkčními poruchami pohybového aparátu rozumíme celou řadu stavů, které 

nejsou podmíněny strukturálním poškozením, ale odráží se na funkci pohybového 

systému. Na jejich vzniku se podílí vliv propriocepce, exterocepce a především aference 

nociceptivní a výsledkem je změna pohybu jako ochrana před přetížením v místě primární 

příčiny potíží s možností paradoxního přetížení a poškození jiných struktur (Jaklová, 

1999; dle Brüggera, 1980; Jandy, 1982; Lewita 1996; Véleho, 1995). Nejčastěji se jedná 

o strukturálně nepodmíněné poruchy svalového tonu (ať již ve smyslu hypotonie nebo 

hypertonie) a změny postavení v kloubu často se klinicky manifestující v podobě bolesti 

v oblasti pohybového aparátu (Kase, 2003). 

 

2.1.2.1  Kontraindikace 

Absolutní kontraindikace nejsou známy. Relativní kontraindikací může být alergie 

na použitý materiál, porušení integrity kůže nebo onemocnění kůže, infekční 

onemocnění, horečnaté stavy, akutní trombózy, elefantiáza a kardiopulmonální 

dekompenzace. Opatrnost je doporučována při aplikaci tapingu u diabetiků, při 

onemocnění ledvin, vrozených srdečních vadách, závažných hemodynamických změnách 

a v těhotenství (Kobrová, Válka, 2012). Při aplikaci tapu je nutné přihlížet také 

k psychickému stavu pacienta. V případě intolerance tapu pacientem, negativních 

pocitech po aplikaci pásky či vyprovokování bolesti je vhodné pásku odstranit a zvážit 

další použití (Jaklová, 1999). 
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2.1.3  Uváděné účinky tapingu 

Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že níže zmíněné účinky tapingu byly zatím 

různými autory popsány spíše na podkladě empirickém a kromě vlivu tapingu na bolest 

nebyly zatím spolehlivě objektivně prokázány, viz Kap. 2.1.5. Praktické poznatky, ale 

i určitý počet dosud provedených studií, vypovídají o možném vlivu tapu na: 

 svalovou aktivitu (facilitace nebo inhibice svalového tonu, nástup svalové únavy, timing, 

koordinace, rozsah pohybu) (Králová Moc, 2014; Duck-Won, Seung-Won, 2013; Young-

Han, 2013; Fratocchi et al., 2012; Alexander et al., 2008; Keet et al., 2007; Amiaka, 

Gribble, 2005; Itoh et al., 2004; Macdonald, 2004; Alexander et al., 2003; Christou, 2004; 

Tobin, Robinson, 2000; Morissey, 2000; Host, 1995; Karlsson, Andréasson, 1992) 

 

 propriocepci (Hinmann et al., 2004; Callaghan et al., 2002; Birmingham et al., 1999; 

Jerosh, Prymka, 1996; Perlau et al., 1995; Lephart et al. 1992; Barret et al.; 1991) 

 

 bolest (Castro-Sanchez et al., 2012; Aytar et al. 2011; Paoloni et al., 2011; Gonzales-

Iglesias et al., 2009; Thelen et al., 2008; Christou, 2004; Overington et al., 2004; Wilson 

et al., 2003, Cowan et al. 2002) 

 

 lokální cévní a lymfatickou mikrocirkulaci (ovlivnění regenerace tkání po zátěži, 

trofiky, otoku, zánětu, zlepšení hojení) (Bell, Muller, 2013; Kinesio Taping Association, 

2008; Sielmann, Christiansen, 2004, Kase, Hashimoto, 1998) 

 

 

2.1.4  Diskutované mechanismy účinku tapingu 

Také mechanismy, kterými jsou udávané účinky tapingu dosaženy, jsou zatím 

předmětem diskusí. V dostupné literatuře se setkáváme se třemi hlavními uváděnými 

cestami, jimiž může taping organismus ovlivňovat. Jedná se o působení biomechanické, 

neurofyziologické a trofotropní. 

2.1.4.1  Působení biomechanické  

Základním principem mechanického účinku tapu je pasivní opora vytvořená páskou 

aplikovanou na kůži, kdy dochází ke vzniku komplexu páska-kůže a kombinaci 

mechanických vlastností použitého materiálu a tkání v dané oblasti (Jaklová, 1999). 

Použitý materiál (pevný nebo pružný) i způsob aplikace mají vliv na podíl mechanického 

působení tapu v rámci jeho celkového účinku. Zvolením určité míry tahu nebo tlaku do 

hloubky při použití pevných pásek nebo procenta protažení elastické tapovací pásky při 

aplikaci můžeme modifikovat cílovou oblast mechanického účinku tapu, a to buď pouze 

na kůži, nebo také na vazivový aparát, fascii, šlachu, sval, kloub (zpevnění v dané poloze 
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nebo korekce postavení) nebo kostní strukturu, např. repozice pately při některých 

druzích patelárního tapingu (Kobrová, Válka, 2012; Kase et al, 2003). Aplikací tapu 

vzniká v daném segmentu pohybového aparátu nová situace, na kterou je nucen reagovat. 

Výsledný mechanický efekt tapu může být ovlivněn kombinací mechanických vlastností 

samotného tapovacího materiálu a tkání v tapované oblasti (kůže, vaziva, šlach a svalové 

tkáně). 

Mechanické vlastnosti tapovacích materiálů 

Pevné tapovací pásky se vyznačují minimální až nulovou elasticitou a výraznějším 

mechanickým účinkem v oblasti aplikace než pásky elastické.  

Mechanické vlastnosti materiálu Fixomull Stretch od firmy Biersdorf (podobnému 

dnes dostupným materiálům Omnifix, Hypafix či Cover-Roll Stretch), který používala 

v technice tzv. „funkčního tapu“ Helena Lewitová, zkoumala ve své diplomové práci 

Jaklová (1999). Jaklová zjistila, že páska se chová do určité míry prodloužení více 

elasticky, dále pak spíše plasticky (při působení stále stejného deformačního napětí 

vykazuje tzv. creep efekt) a ztrácí schopnost opětovného smrštění.  

Z hlediska mechanických vlastností jsou v dostupné literatuře nejlépe popsané 

pružné kinesiologické tapovací pásky, jejichž materiál umožňuje podélné protažení 

kolem 140-160% původní délky bez poškození obsažených elastických polyuretanových 

vláken. Uváděná doba zachování elastických vlastností materiálu při aplikaci na kůži je 

3-5 dní. Vysoká pružnost polyuretanových vláken uvnitř bavlněných vláken zajišťuje 

efekt smrštění (tzv. „recoil“) kinesiotapu zpět do původního stavu. Pokud nalepíme jeden 

konec kinesiotapu bez tahu na povrch těla (tzv. „kotva“), zbytek protáhneme směrem od 

kotvy a poté přilepíme, smršťuje se tape zpět ke kotvě. Jako terapeutický směr je přitom 

uvažován směr smrštění tapu. Při protažení nad 50% původní délky ztrácí tape schopnost 

opětovného smrštění a při aplikaci s takovým tahem působí více kompresně, při protažení 

do 50% původní délky působí na tkáně pod ním dekompresně. Velikost protažení dle 

aplikačních doporučení ovlivňuje také cílovou oblast působení kinesiotapu. Při působení 

na podkoží a lymfatický systém je doporučováno protažení o 0-20 % původní délky, 

při působení na povrchové fascie o 10-25%, hluboké fascie 25-50%. Pevné mechanické 

korekce dosahujeme při 70-100% protažení (Kobrová, Válka, 2012; Kase et al, 2003). 
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Mechanické vlastnosti kůže 

Kůži tvoří povrchový epitel – pokožka (epidermis) složená z vícevrstvého 

dlaždicového epitelu s proměnlivou tloušťkou buněk, které jsou na povrchu zrohovatělé. 

Epidermis se posouvá po řidším podkožním vazivu – škáře (dermis). Dermis je složená 

převážně z elastických a kolagenních fibril (kolagenová vlákna I typu doprovázená 

kolagenem III typu) (Chen, 2015). Vlnitý průběh kolagenních vláken zajišťuje tažnost 

kůže, elastické fibrily jsou vyrovnávacím zařízením, když tah v kůži povolí. Fibrily jsou 

upraveny ve snopce, které se proplétají a zároveň šikmo kříží, takže síť snopců se skládá 

z úzkých, rombických ok, orientovaných zpravidla v jednom směru (Křen, Rosenberg, 

Janíček, 1997; Valenta, 1985). Funkcí kolagenu je zabránit poškození tkáně při 

nadměrném namáhání a funkcí elastinu je vrátit kůži takový tvar, jaký měla na počátku 

deformace. Kůže jako celek vykazuje při tahovém zatížení nelineární viskoelastické 

vlastnosti a její chování při tahovém zatížení lze charakterizovat hysterezní křivkou 

(Silver et al., 2001). V první fázi (asi do 50% deformace) se kolagenní vlákna natáčejí do 

směru silového toku a tím jsou namáhána vlákna elastinu, který je schopen návratu 

do původního stavu i po 100% deformaci (Valenta, 1985). Tím je při aplikaci tapu na 

kůži a vzniku výše zmíněného komplexu páska-kůže také výrazně snížena tahová 

deformace tapu, především díky elasticitě kůže a její schopnosti návratu do původního 

stavu po určité deformaci tahem.  

Tape aplikovaný v dané oblasti mění silové poměry v celém segmentu a může 

podléhat nepřímému vzájemnému mechanickému působení také hlouběji uložených tkání 

(fascií, vazů, šlach a svalů). 

Mechanické vlastnosti vazů a šlach 

Vazy a šlachy obsahují stejně jako kůže vlákna elastinu a kolagenu. Jejich 

biomechanické chování je ale odlišné (Silver, 2001). To je způsobeno jinou skladbou 

kolagenních vláken, jejich jinou orientací, délkou, objemem a procentuálním 

zastoupením. Reologické vlastnosti vazů a šlach závisí na vzájemném podílu komponenty 

elastinu a kolagenu, ale jsou ovlivněny také umístěním tkáně, stářím a zátěžovou historií 

(Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK, 2004). Vlákna u těchto tkání bývají 

výrazně směrově orientována dle převažujícího zatížení. U šlach je uspořádání vláken 

paralelní, u vazů převážně paralelní viz Obr. 1, přičemž u šlach převažuje jeden 

dominantní směr zatížení v ose uspořádaných svalových vláken, u vazů bývá zatížení 

mimoosové. Šlachy obsahují více kolagenu než vazy (Křen, Rosenberg, Janíček, 1997). 
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Obr. 1: Uspořádání kolagenních vláken šlachy (A) a vazu (B) (Křen, Rosenberg, Janíček, 1997) 

 

Vazy a šlachy jsou uzpůsobeny přenášení zatížení v tahu a vzhledem 

k viskoelastickým vlastnostem se projevuje jak tečení, tak zpevnění podle způsobu 

aplikace vnějšího zatížení (Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK, 2004). Tuhost 

vazů a šlach se mění nelineárně v závislosti na velikosti působící síly. Po vyrovnání 

kolagenních vláken dochází ke zpevnění vazu (lineární závislost), poté může dojít 

až k tvorbě mikrotrhlin a k přetržení vazu. Při cyklickém zatížení nedosahujícímu oblasti 

destrukce dochází k postupnému zpevňování vazu, přičemž k ustálení dochází po 6-10 

cyklech (tzv. „preconditioning“, „předtížení“) (Křen et al., 1997). Při běžných aktivitách 

dochází k zatížení vazivové a šlachové tkáně asi na 1/4 až 1/3 meze pevnosti a protažení 

asi o 5% klidové délky (Katedra přírodních věd v Kinantropologii, UP, 2015). 

                             

Obr. 2 Obr. 3 

Obr. 2: Závislost deformace ε na deformační síle σ u vazů a šlach s různým podílem kolagenu 

a elastinu (Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK, 2004) 

Obr. 3: Závislost deformace ε na deformační síle σ s naznačením pásma zpevnění při vyrovnání 

kolagenních vláken (II), pásma tvorby mikrotrhlin (III) a pásma nevratného poškození (IV) (Křen 

et al., 1997) 
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Obr. 4:  První graf ukazuje zpevnění vazu (šlachy), tzv. preconditioning, v závislosti na 

opakovaném zatížení, kdy se křivka napětí-deformace posouvá doprava; druhý graf ukazuje 

křivky relaxace (creep) po určitém počtu cyklů zátěže, kdy počtem cyklů je rovněž ovlivněno 

limitní napětí při relaxaci (Křen et al., 1997) 

Je třeba si uvědomit, že aplikací tapu a odebráním tahového zatížení dané oblasti 

můžeme ovlivnit jak proces zpevnění vazu (šlachy), tzv. preconditioning, v závislosti na 

opakovaném zatížení, tak relaxaci (creep) těchto tkání při cyklické zátěži. 

 

Mechanické vlastnosti svalové tkáně 

Svalová tkáň se od předchozích měkkých tkání (kůže, vazů a šlach) 

v biomechanickém pohledu liší přítomností aktivní kontraktilní složky. Je komplexem, 

jehož základní stavební jednotkou je svalové vlákno (tvořené jedinou svalovou buňkou 

s více jádry). Každá svalová buňka obsahuje jeden až dva tisíce paralelně uložených 

myofibril. Myofibrily jsou složeny ze sériově uspořádaných sarkomer oddělených            

Z-liniemi. Sarkomery jsou základními kontraktilními jednotkami svalu, jsou složeny ze 

svalových bílkovin – aktinu a myozinu spojených příčnými můstky v komplex zvaný 

aktomyozin. Základní „kostru“ tvoří vazivová tkáň, která na konci svalu přechází ve 

šlachu. Tato vazivová tkáň vyplňuje prostor mezi vlákny, ještě silnější vrstvou obaluje 

svalové snopce a nejsilnější vrstvou je potom obalen celý sval (Katedra anatomie 

a biomechaniky FTVS UK, 2004; Křen et al., 1997). 

V případě svalové tkáně jde tedy o kombinaci elastické a kontraktilní složky, s čímž 

pracuje zatím nejrozšířenější, tzv. Huxleyova hypotéza, vyjadřující funkce svalu při 

excitaci. Tato hypotéza byla dále zobecněna Hillem. Zatímco Hillova rovnice popisuje 

pouze tetanizovaný stav svalu, Hillův tříprvkový model (Obr. 5) dává možnost popsat 

mnohem širší škálu dějů. Ve struktuře svalu rozlišuje kontraktilní, sériový elastický 

a paralelní elastický element. Kontraktilní element je v klidovém stavu zcela volný (má 

nulové napětí). Paralelní elastický element schematizuje elasticitu tkání, jež nepatří do 

aktivního kontrakčního mechanismu (Robinovitch, 2006; Křen et al., 1997). 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Hillův tříprvkový model (PE - paralelní elastický element, SE - sériový elastický element, 

K – kontraktilní element), F - síla (Chen, 2015) 

Proces odlehčování konstantně vzrušeného svalu, pod kterým si můžeme představit 

také mechanické působení aplikovaného tapu na svalovou tkáň, ukazuje Obr. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6:  Při popisu postupného odlehčování konstantně vzrušeného svalu, který měl na počátku 

odlehčování poziční délku x2 a sílu F1, obdržíme závislost tahové síly (F) na poziční délce svalu 

(x). Po úplném odlehčení sval zaujme novou poziční délku (x1) a bude vyvíjet tahovou sílu F2 = 0. 

Získaná závislost tahové síly F (x) bude mít exponenciální průběh. Mechanická práce W je prací 

vynaloženou na protažení elastických elementů. Je dána plochou obrazce x1, F1, x2  (Křen, 

Rosenberg, Janíček, 1997). 

Při aplikaci tapu bychom také měli počítat se skutečností, že aktivní sval 

se vyznačuje vyšší tuhostí než sval pasivní (bez nervové stimulace), a dále, že tuhost svalu 

narůstá se stupněm excitace (Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK, 2004). 

2.1.4.2  Působení neurofyziologické  

Jak bylo výše uvedeno, může tape mechanicky ovlivnit kůži a při některých 

způsobech aplikace nepřímo (přes kůži) také fascie, vazy, šlachy a svalovou tkáň. Z toho 

vyplývá, že pokud uvažujeme o neurofyziologickém mechanismu účinku u tapingu, 

mohou se na něm podílet receptory ze všech těchto tkání. Jedná se o receptory kožní 

(mechanoceptory a nociceptory), receptory pro hlubokou citlivost (proprioceptory) 
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a nociceptory v celém organismu. Jejich ovlivnění vyvolá změnu aference z dané oblasti, 

která může vstupovat do procesu řízení pohybu na úrovni nejnižší (míšní, reflexní), 

subkortikální (podvědomé) a stejně tak i přímo do vědomí (Véle, 2004; Dovalil, 2002). 

Skrze ovlivnění senzoriky můžeme působit na všechny tyto úrovně řízení pohybu. Pod 

neurofyziologické působení tapingu tedy spadá nejen ovlivnění periferního čití, ale také 

ovlivnění vyšší činnosti CNS vedoucí ke změně provedení pohybu až k přestavbě 

fixovaných pohybových stereotypů. Tím se dostáváme až do oblasti 

tzv. senzomotorického učení. Proto budou následující odstavce věnovány jak fyziologii 

periferního čití, tak uvedení neurofyziologických souvislostí z oblasti řízení motoriky 

člověka a procesu pohybového učení. 

Neurofyziologické vlastnosti receptorů periferního čití 

S ohledem na zaměření práce bude tato kapitola věnována receptorům, které může 

ovlivnit aplikace tapingu, což mohou být (vzhledem ke strukturám, na které taping 

působí) zejména mechanoreceptory, proprioreceptory a nociceptory. 

Pod pojem mechanocepce spadá vnímání dotyku, tlaku a vibrací. Mechanocepci 

zprostředkují mechanoreceptory různého typu a funkce, jejichž absolutní dotykový práh 

je řádu 10-9 J při deformaci kůže o 10 μm (Trojan, 1996). Reagují tedy už na velmi jemné 

podněty. Různé typy mechanoreceptorů se odlišují zejména schopností reakce na rychlost 

nástupu stimulu, směrovou citlivostí a rychlostí adaptace. Z hlediska vnímání dotyku 

a tlaku (kterými působí aplikované tapy, jejichž působení je spíše dlouhodobého 

charakteru) se uplatňují receptory s pomalou adaptací, tzv. SA (Slowly Adapting) 

receptory. Jedná se o Merkelovy terče (SA I) a Ruffiniho tělíska (SA II). Vzruchová 

aktivita SA I receptorů při působení tlakového podnětu je úměrná jeho intenzitě. Mají 

naznačenou citlivost na rychlost nástupu působení podnětu a směrovou citlivost při 

natažení kůže. Ta je více vyvinuta u SA II receptorů, které však zase mnohem méně 

reagují na rychlost nástupu podnětu. SA I a SA II receptory se také liší velikostí 

tzv. receptivního pole (což je ta část senzitivní plochy, odkud lze vzbudit nebo utlumit 

aktivitu jediného neuronu ležícího kdekoliv v senzorické dráze). Receptivní pole je u SA I 

receptorů spíše menší, naopak u SA II receptorů poměrně veliké (např. celý prst). Dále se 

mezi mechanoreceptory řadí také Vater-Paciniho tělíska, která se ale vůči dotykovým 

podnětům adaptují extrémně rychle a nemají směrovou citlivost, reagují spíše na krátce 

působící podněty (takže jejich význam z hlediska déle působícího tapu je spíše menší), 

a středně rychle se adaptující Meissnerova tělíska, také bez směrové citlivosti. Všechna 
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aferentní vlákna těchto receptorů jsou myelinizovaná (Silbernagl, Despopoulos, 2004; 

Trojan, 1996;  Hnik et al., 1988). Z hlediska adaptace mechanoreceptorů na přetrvávající 

podnět bývají SA receptory označovány někdy také jako tzv. tonicky reagující. Registrují 

intenzitu právě u déle působících podnětů, mají pomalý pokles amplitudy receptorového 

potenciálu a jejich vzruchová aktivita nemusí vymizet úplně ani po dlouhé době (tzv. 

neúplná adaptace), viz Obr. 7. Periferní receptorová adaptace úzce souvisí se strukturou 

receptoru. Aferentní vlákna „tonických“ receptorů jsou tenčí a méně vodivá než vlákna 

„fázických“ (rychle se adaptujících) receptorů. Kromě adaptace periferní existuje také 

adaptace centrální, za kterou jsou zodpovědné centrální neurony senzorických drah. 

Centrální adaptace trvá obecně déle než periferní adaptace receptorová (Trojan, 1996). 

  

 

 

 

 

 

Obr. 7: Receptorový potenciál (RP) a vzruchová aktivita (VA) u receptoru s pomalou adaptací. 

Na obrázku je patrná pomalá adaptace ve statické fázi, RP trvá ještě po skončení podnětu a zvolna 

se vrací k výchozí linii, VA pomalu řídne a přetrvává po skončení podnětu (Trojan, 1996) 

Přestože volná nemyelinizovaná nervová zakončení v koriu, epidermis a podkoží 

slouží převážně k termocepci a nocicepci, některá reagují právě na dotyk malé intenzity. 

Reagují po delší latenci, a to na velmi pomalý pohyb po kůži (lechtání). Jsou směrově 

citlivá a jejich aktivita doznívá ještě po skončení podnětu (afterdischarge) (Trojan, 1996). 

Další kvalitou čití ovlivnitelnou z povrchu těla (např. tapem) může být 

propriocepce. Propriocepci, tedy vnímání polohy a pohybu tělesných částí, jejich kontakt 

s vnějším prostředím a orientaci v gravitačním poli, zajišťují na periferii sice hlavně 

hlouběji uložené svalové proprioceptory: svalová vřeténka modulující spinální motoriku 

zprávami o délce svalových vláken a Golgiho šlachová tělíska o jejich napětí 

a zapojení. Částečně se na propriocepci podílejí ale i mechanoreceptory v kůži nad 

klouby a v pojivu kolem kloubů a nepatrně také kloubní receptory (Trojan, 1996; Winter, 

1995). V receptorech se podněty z vnějšího i vnitřního prostředí mění v nervové vzruchy, 

které jsou pak periferním nervem vedeny do buněk spinálního ganglia a jejich axonem do 

míchy (Čihák, 1997). Propriocepce je potom výsledkem centrálního zpracování údajů ze 
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svalových vřetének, Golgiho šlachového tělíska, kloubních receptorů, kožních 

senzitivních zakončení, tj. ze všech receptorů (Poděbradský, Poděbradská, 2009). 

Mezi proprioceptory spadají svalová vřeténka, Golgiho šlachová tělíska, kloubní 

receptory a mechanoreceptory v kůži nad klouby (Véle, 2006).  

 Svalová vřeténka, hlavní proprioceptivní orgán svalu, se dělí na tonická a fázická (statická 

a dynamická). Statická zprostředkují vnímání statických změn (trvalé protažení svalu) 

a mají pomalou adaptaci, dynamická vřeténka sledují dynamické změny (rychlost 

protažení) a vyznačují se rychlou adaptací (Trojan, 1996). Vřeténko je receptorem, jehož 

citlivost lze modulovat. Je tvořeno svazkem upravených kontraktilních svalových vláken, 

který vazivově souvisí s normálními svalovými vlákny inervovanými spouštěcím 

motorickým systémem alfa. Má dva kontraktilní póly oddělené uprostřed receptorem 

reagujícím na změny napětí v pólových oblastech vřeténka při změně jeho délky. 

Kontraktilní póly vřeténka (intrafuzální-vřeténková kontraktilní vlákna v polárních 

oblastech) jsou inervovány motorickými vlákny nastavovacího systému gama, řízeného 

z retikulární formace. Středový orgán vřeténka může být drážděn ke vniku vzruchů 

jednak protažením svalu, se kterým vazivově souvisí, jednak nezávisle na poloze svalu 

systémem gama vláken z retikulární formace. Svalové vřeténko působí tak, že vlastní sval 

aktivuje, antagonistu inhibuje a komisurálními drahami přes míchu inhibuje 

druhostranného agonistu a facilituje druhostranného antagonistu (Véle, 2006). 

 Golgiho šlachové tělísko snímá tah ve šlaše svalu. Tento receptor se aktivuje protažením 

šlachy, přičemž napětí ve šlaše musí být podstatně vyšší, než je nutné k podráždění 

svalového vřeténka. Jeho práh dráždivosti je vyšší a nelze ho dopředu měnit jako 

u vřeténka. Působí proti funkci vřeténka, ale může se uplatnit pouze tehdy, přesáhne-li 

napětí ve šlaše určitou mez (Králíček, 2011, Véle, 2006; Silbernagl, Despopoulos, 2004; 

Trojan, 1996). 

 Kloubní receptory se opět rozlišují dle rychlosti adaptace na statické (goniometrické) 

a dynamické (akcelerometrické) (Véle, 2006). 

 Mechanoreceptory v kůži nad klouby se dle Trojana (1996) běžně podílejí na propriocepci 

spíše menším dílem. Z hlediska metody tapingu by ale právě tyto receptory mohly mít 

velký význam, neboť nabízejí možnost ovlivnění jinak hlouběji ukryté propriocepce 

přímo z povrchu těla. Na fakt, že významnější vliv z hlediska propriocepce mají zřejmě 

svalové a kožní receptory než receptory kloubní, poukázalo v souvislosti s nezměněnou 

propriocepcí po totálních kloubních endoprotézách již více autorů (Ishii et al. 1999; Ishii 
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et al., 2000; Trojan, 1996; Barrett et al., 1991). Celý soubor kloubních receptorů je 

především systém signalizující krajní – extrémní polohy v kloubu. Pro standardní řízení 

běžných pohybových aktivit jsou rozhodující receptory ze svalů v okolí kloubu 

(Dylevský, 2007). Podle některých autorů vzruchy z kloubních receptorů mění pouze 

úroveň dráždivosti centrálních struktur, které ovlivňují aktivitu svalových receptorů 

(Véle, 2006; Trojan, 1996). 

Propriocepce je zprostředkována nejsilněji myelizovanými vlákny Ia a Ib (Ambler 

et al., 2004). Signál ze svalových vřetének a Golgiho šlachových tělísek se přenáší do 

centrálního nervového systému aferentními nervovými vlákny typu Aα. Informace 

ze zbývajících typů proprioreceptorů cestují do centrálního nervového systému vlákny 

typu Aβ (Králíček, 1995). 

Dalším aferentním vstupem, který může mít vliv na řízení motoriky a průběh 

pohybu a zároveň je ovlivnitelný taktilním působením z povrchu těla, například 

i tapingem (jde v podstatě zatím o jediný dostatečně objektivně prokázaný účinek metody 

tapingu), je nocicepce. Nocicepce je aference, která signalizuje hrozící nebo probíhající 

poruchu integrity organismu (tkání) škodlivými podněty (Trojan, 1996). Nocicepce 

nemusí nutně probíhat na korové úrovni s uvědoměním si bolestivého vjemu, může však 

spustit určité ochranné reakce, které způsobí změnu svalového tonu popřípadě až 

pohybových programů tak, aby bylo zabráněno přetížení ohrožených struktur (Brügger, 

1980). Jestliže vyvolávající příčina stále přetrvává a organismus již vyčerpal všechny 

funkční rezervy, které bránily přetížení dané struktury, projeví se nocicepce až na 

kortikální úrovni prostřednictvím uvědomění vjemu bolesti (Pavlů, 2007). Nociceptivní 

vzruchová aktivita může být vedena různými typy vláken, lišícími se především různou 

rychlostí vedení. Jedná se o vysokoprahové mechanonociceptory a širokopásmové 

nociceptory, jimiž jsou volná nervová zakončení Aδ a C vláken uložená v kůži, svalech, 

kloubech, cévách, útrobách, a z ostatních receptorů se jedná o myelinizovaná vlákna Aα 

a Aβ. Vlákna typu A umožňují rychlé vedení bolesti a souvisí s vjemem ostré bolesti, 

vlákna C zprostředkovávají vedení pomalé, související s vjemem tupé bolesti. Bolest je 

vedena míchou (povrchní bolest v povrchních Rexedových zónách I-III, útrobní bolest 

v hlubších zónách IV, V, VIII a X) a dále spinotalamickými drahami do talamu. V CNS 

je bolest lokalizována ve třech úrovních. Z retikulární formace jsou impulzy vedeny do 

hypotalamu a limbického systému, které se účastní vegetativní a emotivní modulace 

projevů při bolesti. Za hlavní „centrum“ bolesti se považuje talamus, avšak výrazné 

postavení má i mozková kůra. Do gyrus postcentralis je lokalizovaná ostrá přímá bolest, 
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do prefrontální oblasti bolest tupá a viscerální (Kohlíková et al., 2005). Adaptace na 

bolest je zanedbatelná až nulová (Trojan, 1996).  

V souvislosti s ovlivněním bolesti pomocí taktilních vjemů z povrchu těla 

(například právě tapingem) může být uvažována tzv. vrátková teorie bolesti, kterou 

poprvé předložili v roce 1965 Melzack a Wall. Tato teorie vychází již z výše zmíněného 

faktu, že vedení bolesti je ovlivněno na několika úrovních, přičemž předpokládá, že 

k modulaci nociceptivních informací dochází už na úrovni míšního segmentu (Dubový, 

1998), kdy nervový mechanismus v zadních rozích míšních působí jako vrátka, která 

mohou zvyšovat nebo snižovat tok nervových vzruchů z periferních vláken do 

centrálního nervového systému. Somatický vstup je tedy vystaven modulačnímu vlivu 

vrátek ještě dříve, než vyvolá pocit bolesti nebo reakci na ni (Melzack, 1978). Míra, jakou 

vrátka snižují nebo zvyšují senzorický přenos, je dána vzájemným poměrem aktivity silně 

myelinizovaných vláken A a vláken o malém průměru (A a C), ale také descendentními 

vlivy z mozku (Trávníček, 1997). Wall-Melzackova vrátková teorie řízení bolesti 

předpokládá, že nocicepční neurony v zadním rohu míšním jsou ovlivňovány inhibičními 

interneurony v substantia gelatinosa Rolandi (lamina II a III), které fungují jako vrátka. 

Jejich prostřednictvím jsou nocicepční neurony tlumeny vzruchovou aktivitou tlustých 

vláken, které vedou taktilní informace, a tím uzavírají vrátka mechanismem 

presynaptické inhibice. Vzruchová aktivita tenčích nocicepčních vláken A a C tuto 

inhibici ruší, což vede k otevření vrátek, viz Obr. 8 (Trojan et al., 1996). Za normální 

situace je přenos informací cestou silně myelinizovaných vláken dominantní, čímž jsou 

aktivovány inhibiční interneurony, které zvyšují u projekčních neuronů práh podráždění 

pro nociceptivní informace. Začne-li převládat aktivita A a C vláken, sníží se současně 

aktivita inhibičních interneuronů a tím také poklesne jejich inhibiční působení na 

projekční neurony, u kterých se sníží jejich práh citlivosti pro průchod nociceptivních 

informací (Dubový, 1998). Otvíráním nebo zavíráním vrátek dle této představy je buď 

usnadněn, nebo blokován tok informací o bolesti do podkorových center a mozkové kůry, 

a tím regulováno i řízení bolesti. Inhibiční účinek aktivity tlustších vláken na nociceptivní 

neurony je pravděpodobně podkladem jevu, kdy taktilní dráždění kůže uleví bolesti 

v blízkém okolí (Trojan, 1996).  
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Provázanost periferního čití s ostatními systémy v komplexním procesu 

řízení pohybu 

Pro cílený pohyb je nutné, aby byly rozpoznány podmínky okolního prostředí 

a motorika byla plánována s ohledem na vlastnosti okolí. Dochází při tom k propojení 

činnosti periferních senzorických receptorů, jejichž informace jsou podkladem pro vyšší 

kognitivní funkce CNS. Provázanost těchto funkcí je složitá a mnozí autoři se ji snažili 

vystihnout prostřednictví přehledových schémat (viz Obr. 8, 9 a 10). Mluvíme o tzv. 

senzorické integraci (viz níže). 

 

Obr. 8: Schéma řízení motoriky člověka (Dovalil, 2002) 

 

Obr. 9: Schéma regulace pohybů v motorickém učení (Rychtecký, 2002) 
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Obr. 10: Regulace pohybů v procesu motorického učení (Rychtecký, 2002, dle Schmidt, 

Wrisberg, 2001) 

Schémata vyjadřují mnohaúrovňové propojení aference a vyšší činnosti CNS. 

Zejména z obrázku č. 8 vidíme, že senzorika může do procesu řízení vstupovat jak na 

úrovni nejnižší (míšní, reflexní), tak subkortikální (podvědomé) a stejně tak i přímo do 

vědomí. To na druhou stranu znamená, že skrze ovlivnění senzoriky můžeme působit na 

všechny tyto úrovně řízení pohybu (Véle, 2004). 

Složitou propojenost periferních senzorických vstupů a vyšší činnosti CNS dobře 

vystihuje také pojem senzorická integrace, která je definována jako schopnost mozku 

registrovat, roztřídit, integrovat, filtrovat a koordinovat senzorické podněty a vytvářet na 

ně adekvátní adaptační odpověď. Dává význam tomu, co vnímáme našimi smysly. 

Zahrnuje všechny oblasti vývoje a zajišťuje komplexnost vnímání, a tím následně také 

ovlivňuje chování. Senzorická integrace vychází ze vzájemné závislosti senzorického 

vstupu, motorického výstupu a také plasticity mozku, která probíhá formou tzv. adaptace 

chápané jako změna na neurální úrovni. Motorickým výstupem správně fungující 

senzorické integrace je tzv. adaptační odpověď (Kolář, 2010). 

 

Možnosti působení tapingu v procesu pohybového učení 

a) Z pohledu jednotlivých fází motorického učení 

V procesu osvojování pohybových dovedností (motorickém učení), rozlišujeme dle 

některých autorů 3, dle jiných 4 fáze, viz Tab. 1. 
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 Tab. 1:  Fáze motorického učení a jejich znaky (Rychtecký, Fialová, 2000) 

 

Základním prvkem pohybového učení je opakování. Důvodem je kinestetická 

diferenciační schopnost, která se více uplatňuje právě až při opakování. Představuje 

nutnou a trvalou kvalitu, kterou lze vnímat jako schopnost "procítění (prožití) pohybu". 

V prvních fázích pohybového učení se uplatňují především informace z exteroceptorů 

(zrak, sluch a další exteroceptivní vstupy – včetně taktilních), až s přibývajícími pokusy 

se více uplatňuje interocepce (především propriocepce) (Schmidt, 1991). Jedná se 

o druhou fázi motorického učení (fáze nácviku a opakování), kdy do regulace pohybů, 

i když ne ještě dominujícím způsobem, začíná zasahovat vnitřní regulační okruh, neboť 

již ustupuje nekoordinovanost pohybu, generalizace, iradiace aktivity a nadměrná 

tonizovanost svalů při provádění daného pohybu a stimulace proprioreceptorů již začíná 

mít ustálený řád. Během třetí fáze motorického učení (stabilizace, automatizace) dochází 

v regulaci pohybů k další změně v tom, že dominantní roli v ní začíná přebírat vnitřní 

regulační okruh.  Dřívější regulace pomocí zrakového analyzátoru a jiných 

exteroceptivním vstupů (taktilních) ustupuje do pozadí. To umožňuje automatizaci 

v provedení pohybu. Pohyby nejsou již soustředěně sledovány, poněvadž vnitřní 

regulační okruh již nevyžaduje soustředěnou a záměrnou pozornost. Ta může být 

orientována na jiné cíle [ať už běžné denní činnosti (activities of daily living) u pacientů, 

nebo například sledování soupeře či spoluhráče v oblasti sportu]. Jedinec může naučenou 

dovedností disponovat i za hranicemi optimálních podmínek, za nichž až dosud nácvik 

probíhal. Z hlediska vnějšího projevu jsou pohyby již koordinované, jeví se jako 

automatismus, odráží novou kvalitu procesů v CNS daného jedince. Procesy excitace 

a inhibice se střídají v pevně ustálených časových a prostorových situacích, jež 

odpovídají vnějším podmínkám činnosti. Poslední rezidua iradiace i nepřiměřené 

koncentrace vzruchů vymizela a pohyb se stává i z energetického hlediska ekonomickým. 
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Zpětné informace (propriocepční) zajišťující kontrolu průběhu pohybu jsou velmi přesné. 

Dovednost zvládnutá až do této úrovně se vyznačuje vysokým stupněm retence. Čtvrtou 

fázi uvádějí již jen někteří autoři (neboť dle neurofyziologických a neurochemických 

procesů je již učení ukončeno) a je typická spíše pro složitější pohybové činnosti, kde 

pozorujeme potřebu variability provedení k dosažení cíle.  Pro tuto fázi je příznačná také 

schopnost anticipace budoucích změn v chodu činnosti, z hlediska procesů probíhajících 

v CNS ji nazýváme fází tvořivé asociace a z hlediska vnějšího projevu fází tvořivé 

koordinace (Rychtecký, Fialová, 2000). 

Díky možnosti exteroceptivního i proprioceptivního působení se může taping 

uplatňovat ve všech výše zmíněných fázích motorického učení (nejvíce pak v prvních 

třech). V těchto fázích motorického učení a u tzv. uzavřených pohybových dovedností 

(charakterizovaných tím, že podněty z vnějšího prostředí jsou u nich stabilní, učící se 

jedinec na ně může reagovat stereotypní reakcí, v jejich řízení se uplatňuje 

proprioceptivní zpětná vazba bez nutnosti časového nebo prostorového přizpůsobení se 

a k dosažení cíle dovednosti vede pouze omezený počet pohybů, pohybových operací) 

lze hovořit o tzv. edukačním působení tapu, které napomáhá k rychlejšímu zvládnutí 

a osvojení činnosti. Ve čtvrté fázi motorického učení a u tzv. otevřených pohybových 

dovedností (u proměnlivého prostředí s obtížně předvídatelnou změnou, např. míčové hry 

v oblasti sportu nebo cvičení na nestabilních plochách v rehabilitaci) může docházet ke 

kvalitnějšímu přednastavení výchozí polohy pro samotný pohyb (pohybová anticipace 

dle Véleho, 2004), a to především díky výše zmíněným účinkům tapingu jako např. 

zlepšení timingu zapojení svalů, koordinace, propriocepce, které se může dít díky spojům 

mimo mozkovou kůru podvědomě. Není tak zatížena pozornost a vědomí, které se může 

více zaměřit na dění v okolí jedince. 

b) Z pohledu implicitního a explicitního učení 

V teorii senzomotorického učení mluvíme o tzv. učení implicitním a explicitním, 

kdy implicitní učení je charakteristické tím, že vědomosti jsou vytvářeny nezávisle na 

uvědomění si toho, co bylo osvojeno. Probíhá nezáměrně jako součást každodenní 

zkušenosti. Je procesem, ve kterém subjekt získává informace prostřednictvím prezentace 

této zkušenosti bez doprovodných výkladů a analýz a získané vědomosti nejsou 

podložené verbální argumentací. Naproti tomu explicitní učení je charakterizováno jako 

aktivní, intencionální proces, ve kterém je pozornost soustředěna na objasnění struktury 

prezentované informace. Explicitní vědomost (poznatek) lze verbálně popsat. Mezi 
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těmito druhy učení je rozdíl také v tom, že výsledky implicitního učení jsou rezistentnější 

vůči působení emocionálních faktorů, naopak explicitně získaná dovednost je obtížněji 

aplikovatelná (s více chybami) pod vlivem stresu (Rychtecký, 2006). 

Pokud se díváme na působení tapingu tímto pohledem, můžeme vidět převážně 

působení na hluboké čití (propriocepce, koordinace, timing zapojení svalů), které má dle 

Véleho (2006) nesémantický obsah, nelze popsat slovy, a působí tedy implicitně. Jak bylo 

výše zmíněno, může mít však taping také vliv na taktilní čití (exteroceptivní), které má 

sémantický obsah, lze popsat slovy a mozek je schopen s touto informací pracovat 

konkrétně, na úrovni vědomí. Taping se z tohoto pohledu tedy může podílet jak na 

implicitním, tak na explicitním osvojování pohybové dovednosti. 

c) Z pohledu retence (paměťového uchovávání) 

Mluvíme-li o motorickém učení, nejedná se pouze o osvojení nebo korekci 

pohybové dovednosti, ale zejména o její zafixování a uchování. Z tohoto pohledu hraje 

roli počet opakování dané činnosti a čas nácviku (viz Obr. 11, 12). 

 

Obr. 11: Příklad různých křivek motorického učení (Rychtecký, Fialová, 2000) 

 

Obr. 12: Křivka motorického učení s fází plató (Rychtecký, Fialová, 2000) 
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Z výše uvedeného vyplývá, že působení tapingu je z pohledu fixace nových 

pohybových vzorů výhodné také tím, že je dlouhodobější než jednorázová korekce 

terapeutem nebo trenérem. Může být jakousi „prodlouženou rukou“, která působí 

i v období mimo fyzickou přítomnost trenéra nebo terapeuta. Tím může dojít ke 

kvalitnějšímu a rychlejšímu zvládnutí pohybové dovednosti a jde zároveň o prevenci 

vzniku chyb v motorickém učení a zafixování chybných pohybů. 

Díky velkému významu propriocepce a exterocepce v procesu motorického učení 

může být taping, působící pravděpodobně převážně právě skrze ovlivnění aference 

a mechanickou korekci, vhodným doplňkovým prostředkem při osvojování nových 

pohybových vzorů a jejich fixaci (retenci). Senzomotorické (motorické) učení v podstatě 

provází celý náš život, nemusí se nutně jednat jen o oblast sportu nebo léčebné 

rehabilitace. K učení se novým pohybovým vzorům, popř. ke korekci již zažitých, může 

docházet i v rámci běžných denních činností.  

S uvědoměním si počtu struktur podílejících se na řízení pohybu a fixaci nových 

pohybových vzorů, je potřeba předpokládat také určitou variabilitu v individuální 

odpovědi organismu na stejně aplikovaný tape. 

2.1.4.3  Působení trofotropní 

Tento účinek tapingu (popisovaný zejména u pružných kinesiologických tapů) 

můžeme chápat buď samostatně, nebo jako výsledek již uvedeného působení 

mechanického, kdy má po aplikaci tapu na kůži docházet k dekompresi intersticiálního 

prostoru v podkoží (Kobrová, Válka, 2012), a částečně také působení 

neurofyziologického, které může vést k normalizaci svalového napětí a postavení 

v daném segmentu, čímž opět může přispívat ke zlepšení periferní lymfatické a cévní 

mikrocirkulace.  

Přetížení v dané oblasti vede ke zhoršení periferního toku krve a lymfy, vyplavení 

látek účastnících se excitace nociceptorů (bradykinin, ionty K+, ATP, serotonin, 

histamin, neuropeptidy – substance P, CRGP, somatostatin, NO a jiné), hromadění 

odpadních látek tkáňového metabolismu, snížení pH a současné akumulaci vody ve svalu, 

způsobenou změnou osmolarity. V důsledku toho dochází k otoku tkání, redukci prostoru 

mezi kůží a svalem a kompresi nutritivních a lymfatických cév, zhoršení cirkulace, 

žilnímu městnání, další ischemii a snížení pH (Kobrová, Válka, 2012; Kohlíková, 2004; 

Trojan, 1996). Některé dosud provedené případové studie ukazují, že aplikace tapingu 
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může tyto procesy pozitivně ovlivňovat a vést ke zlepšení lokálního prokrvení a zmírnění 

otoku (Králová, Řezaminová, 2013, dle Králová Moc, 2014; Białoszewski et al., 2008; 

Kase, Hashimoto, 1998).  

Studie Białoszewski et al. (2008) prokázala pozitivní efekt tapingu na snížení 

pooperačního otoku na dolní končetině sledovaného antropometrickým obvodovým 

měřením.  Velmi zajímavé je hodnocení působení tapingu na úroveň periferní cévní 

mikrocirkulace pomocí Dopplerovské ultrasonografie na spádové periferní arterii, kde dle 

případové studie Kase, Hashimoto (1998) dojde po aplikaci kinesiologického tapu ke 

zvýšení průtoku v periferním cévním řečišti. Originální způsob hodnocení změny 

lokálního prokrvení po aplikaci kinesiologického tapu na oblast pletence ramenního 

provedly ve své případové studii Králová, Řezaminová (2013), dle Králová Moc (2014), 

které hodnotily lokální změny prokrvení pomocí termokamery, při kterém zaznamenaly 

výraznou změnu teploty i v hlubších tkáních 48 hodin po aplikaci tapu, viz Obr. 13, 

přičemž tento stav trval i následujících 24 hodin po sejmutí pásky. 

 

 

Obr. 13: Znázornění vyšetření termokamerou (A – před aplikací Kinesio 

Taping® Method, B – 48 hodin po aplikaci Kinesio Taping® Method) (Králová, 

Řezaminová, 2013, dle Králová Moc, 2014) 

 

Mechanický účinek kinesiologické tapovací pásky po aplikaci na kůži spočívající 

v kompresi nebo dekompresi pod ní ležících měkkých tkání v závislosti na velikosti 

protažení pásky zkoumal ve své pilotní studii pomocí ultrazvukového zobrazení Kase 

(2005). Výsledky ukazuje Obr. 14. 
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Obr. 14: Mechanický účinek kinesiologické tapovací pásky na velikost intersticiálního 

prostoru a níže uloženou fascii po aplikaci na kůži v závislosti na velikosti protažení pásky 

u pásky o šíři 5 cm; A – bez pásky; B – protažení pásky o velikosti 25% (nejvýraznější 

zvětšení intersticiálního prostoru); C - protažení pásky o velikosti 50 % (zúžení 

intersticiálního prostoru oproti tahu 25%), D - protažení pásky o velikosti 100% (tlak na 

fasciální a svalovou vrstvu) (Kase, 2005) 

 

Existují však i studie, které statisticky významné působení tapu na lymfatickou 

cirkulaci a snížení otoku popírají. Jedná se například o studii Bell, Muller (2013), 

hodnotící možnosti ovlivnění otoku horní končetiny u pacientů po centrální mozkové 

příhodě nebo studii Nunes et al. (2015), zkoumající vliv tapingu na otok u akutní distorze 

hlezna. 

 

2.1.5 Současný stav hodnocení účinků tapingu v odborných článcích 

Odborné články představují zdroj informací o klinických účincích tapingu a jsou 

zároveň i přehledem způsobů hodnocení jednotlivých účinků této metody. Ačkoliv je 

uváděných účinků této metody celá řada, byly zjištěny spíše na podkladě empirickém 

nebo na podkladě závěrů případových studií. Teprve v posledních letech se objevují 

klinické studie vyšší metodologické kvality. Proto byl pro účely této disertační práce 

vytvořen níže uvedený systematický přehled, jehož cílem je zjištění současného stavu 

poznání o účincích tapingu a způsobech jejich hodnocení s důrazem na kvalitu jimi 

poskytovaných důkazů.  

Odborné články byly vyhledávány pomocí internetových databází PEDro 

a MEDLINE za použití vyhledávacích hesel „taping“ a „Kinesio taping“. Vyhledávání 

proběhlo v říjnu 2014. Zvolenými jazyky pro vyhledávání byl jazyk anglický a německý. 

Do přehledu byly zařazeny pouze články zabývající se různými účinky tapingu bez 

kombinace s jiným terapeutickým přístupem. V případě klinických studií byla jako 

orientační měřítko kvality provedeného výzkumu použita PEDro scale (Maher et al., 

2003). Sledován byl celkový počet článků vyhovujících daným požadavkům, účinky 
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hodnocené v jednotlivých článcích, druh informačního zdroje z pohledu hierarchie 

v Heynesově pyramidě důkazů EBM (viz Papíková, 2002), stupně doporučení dle úrovně 

důkazu dle Guyatt et al (2000) a skóre v rámci PEDro scale. Zvoleným kritériím odpovídá 

47 odborných článků (41 klinických studií, 5 systematických přehledů a 1 metaanalýza). 

Celkový počet studií zabývajících se účinky tapingu na pohybový systém je výrazně 

vyšší, účinek tapingu je však často hodnocen společně s další terapeutickou technikou, 

takže není možné určit efekt samotného tapingu. Ve výsledném počtu 47 studií, má však 

většina studií nízkou metodologickou kvalitu, přestože se většinou jedná 

o randomizované kontrolované studie. Co se týče struktury objemu článků z pohledu 

hierarchie jimi poskytnutých důkazů, je v celkový počet 47 článků složen 

z 1 metaanalýzy, 5 systematických přehledů, 3 oboustranně zaslepených kontrolovaných 

randomizovaných studií, 3 jednostranně zaslepených kontrolovaných randomizovaných 

studií, 34 kontrolovaných randomizovaných studií, 1 kontrolované studie bez 

randomizace. Průměrná kvalita metodologie klinických studií hodnocená dle PEDro scale 

je 4,3/10, tedy podprůměrná (pokud bereme jako průměr hodnotu PEDro scale alespoň 

5/10). Přehled těchto odborných článků je uveden v Tabulce 2. Jejich závěry z pohledu 

jednotlivých účinků tapingu ale vykazují velkou variabilitu, často jsou rozporuplné až 

protichůdné. Proto byly dále vytvořeny 2 tabulky, přibližující podrobněji obsah 

klinických studií s vyšší metodologickou kvalitou – Tabulka 3 (PEDro scale nad 5/10, 

kterých je však pouze 7 z celkového počtu 47), a systematických přehledů včetně jedné 

metaanalýzy (celkem 6), které vykazují vyšší úroveň typu důkazu – Tabulka 4. 
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Tab. 2: Systematický přehled článků zabývajících se hodnocením účinků tapingu (bez kombinace 

s jinou terapeutickou intervencí) 

Autor (autoři)/ rok publikace/ název článku 

 

Hodnocený 

účinek 

tapingu 

Typ 

článku dle 

hierarchie 

důkazů 

PEDro 

Scale 

WARDEN et al (2008): Patellar taping and bracing for the treatment of chronic 

knee pain: a systematic review and meta-analysis  
P 

SR and 

MA 
/ 

OVERINGTON et (2004): A critical appraisal and literature critique on the 

effect of patellar taping -- is patellar taping effective in the treatment of 

patellofemoral pain syndrome?  

P, SR SR / 

RADFORD et al (2006): The effect of low-dye taping on kinematic, kinetic, and 

electromyographic variables: a systematic review  
F, MA SR / 

AMINAKA, GRIBBLE (2005): A systematic review of the effects of 

therapeutic taping on patellofemoral pain syndrome 
P, F, K SR / 

VAN DE WATER, SPEKSNIJDER (2010): Efficacy of taping for the treatment 

of plantar fasciosis: a systematic review of controlled trials  
R SR / 

KALRON, BAR-SELA (2013): A Systematic Review of the Effectiveness of 

the Kinesio Taping - fact or fashion? 

P, SR, 

RM, LS 
SR / 

CASTRO-SANCHEZ ET AL. (2012): Kinesio taping reduces disability and 

pain slightly in chronic non-specific low back pain: a randomised trial 
P, D dbRCT 9/10 

THELEN et al. (2008):  The Clinical Efficacy of Kinesio Tape for Shoulder 

Pain: A Randomized, Double-blinded, Clinical Trial 
P, RM dbRCT 9/10 

GONZALEZ-IGLEZIAS et al. (2009): Short-term effects of cervical kinesio 

taping on pain and cervical range of motion in patients with acute whiplash 

injury: a randomized clinical trial 

P, RM bRCT 8/10 

HINMAN ET AL (2003): Efficacy of knee tape in the management of 

osteoarthritis of the knee: blinded randomised controlled trial 
P, D bRCT 8/10 

AYTAR et al. (2011):  Initial effect of kinesio taping in patients with 

patellofemoral pain syndrome: A randomized, double-blind study 

P, PC, SR, 

S 
dbRCT 7/10 

PAOLONI et al. (2011):  Kinesio taping applied to lumbar muscles influences 

in chronic low back pain patients 
P, D RCT 7/10 

WILSON et al (2003): A multicenter, single-masked study of medial, neutral, 

and lateral patellar taping in individuals with patellofemoral pain syndrome 
P bRCT 7/10 

COWAN et al (2006): Patellar taping does not change the amplitude of 

electromyographic activity of the vasti in a stair stepping task 
MA RCT 5/10 

ACKERMANN et al (2002): The effect of scapula taping on electromyographic 

activity and musical performance in professional violinists 
MA RCT 5/10 

NG, CHENG (2002): The effects of patellar taping on pain and neuromuscular 

performance in subjects with patellofemoral pain syndrome 
P, MA RCT 5/10 

TSAI et al (2010): Effects of short-term treatment with kinesiotaping for plantar 

fasciitis 
P, F RCT 5/10 

TWELLAAR et al (1993): Das knochelinversionstrauma. Vergleich der 

langzeitergebnisse funktioneller behandlungsmethoden mit klebeverband und 

bandage ("brace") und die eignung der stabilometrie (Ankle sprains. 

Comparison of long-term results of functional treatment methods with adhesive 

tape and bandage ("brace") and stability measurement) 

F, S RCT 5/10 

HSU et al (2009): The effects of taping on scapular kinematics and muscle 

performance in baseball players with shoulder impingement syndrome 
F RCT 4/10 

CALLAGHAN (2008): Effects of patellar taping on knee joint proprioception 

in patients with patellofemoral pain syndrome 
PC RCT 4/10 

EVERMANN, (2008): Effekte des leastischen tapings bei ausgewahlten 

funktionellen beeintrachtigungen des muskulligamentaren apparates (Effects of 

elastic taping on selected functional impairments of the musculoligament 

apparatus) 

F RCT 4/10 

KEET et al (2007): The effect of medial patellar taping on pain, strength and 

neuromuscular recruitment in subjects with and without patellofemoral pain 

P, MA, 

SR 
RCT 4/10 

KILBREATH  et al (2006): Gluteal taping improves hip extension during stance 

phase of walking following stroke 
F RCT 4/10 

MICKELet al (2006): Prophylactic bracing versus taping for the prevention of 

ankle sprains in high school athletes: a prospective, randomized trial 
F RCT 4/10 
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(pozn.: PEDro scale hodnotí pouze klinické studie, proto u systematických přehledů není uvedena hodnota) 

Legenda k Tabulce 2: 

Druh informačního zdroje (dle hierarchie důkazů): CT – klinická studie, pRTC – pilotní randomizovaná klinická 

studie, RCT – randomizovaná klinická studie, dbRCT – oboustranně zaslepená kontrolovaná randomizovaná studie, 

bRCT – jednostranně zaslepená randomizovaná klinická studie, SR – systematický přehled (systematic review) 

Hodnocené účinky tapingu: P – ovlivnění bolesti (pain), F – ovlivnění funkce hodnocené specifickými funkčními testy 

(function), MA – ovlivnění svalové aktivity (muscle activity), S – ovlivnění stability (stability), D – ovlivnění disability 

(disability), RM – ovlivnění rozsahu pohybu (range of motion), PC – ovlivnění propriocepce (proprioception), R – 

ovlivnění rychlosti zotavení/hojení (recovery), T – ovlivnění sledu zapojení svalu (timing), K – korekční vliv tapu, SR – 

ovlivnění síly (strenght) 

Pokračování Tab. 2 

Autor (autoři)/ rok publikace/ název článku 

 

Hodnocený 

účinek 

tapingu 

Typ 

článku dle 

hierarchie 

důkazů 

PEDro 

Scale 

VISCENZINO et al (2003): Initial effects of elbow taping on pain-free grip 

strength and pressure pain threshold 
P, SR RCT 4/10 

HANDFIELD, KRAMER (2000): Effect of McConnell taping on perceived pain 

and knee extensor torques during isokinetic exercise performed by patients with 

patellofemoral pain syndrome 

P, F RCT 4/10 

ALLISON et al (1999): The influence of rigid taping on peroneal latency in 

normal ankles 
T RCT 4/10 

ERNST et al (1999): Effect of patellar taping on knee kinetics of patients with 

patellofemoral pain syndrome 
F, SR RCT 4/10 

BRAAKMAN et al (1998): Functional taping of fractures of the 5th metacarpal 

results in a quicker recovery 
R RCT 4/10 

GILLEARD et al (1998): The effect of patellar taping on the onset of vastus 

medialis obliquus and vastus lateralis muscle activity in persons with 

patellofemoral pain 

MA RCT 4/10 

POWERS et al (1997): The effects of patellar taping on stride characteristics and 

joint motion in subjects with patellofemoral pain 
F, P RCT 4/10 

KOWALL et al (1996): Patellar taping in the treatment of patellofemoral pain. 
P, MA, 

SR 
RCT 4/10 

CUSHNAGHAN et al (1994): Taping the patella medially: a new treatment for 

osteoarthritis of the knee joint? 
P RCT 4/10 

GREENA, HILLMAN (1990): Comparison of support provided by a semirigid 

orthosis and adhesive ankle taping before, during, and after exercise. 
RM, S, F RCT 4/10 

GROSS et al (1987): Comparison of support provided by ankle taping and 

semirigid orthosis. 
RM, S RCT 4/10 

FRANETTOVICH et al (2010): Continual use of augmented low-dye taping 

increases arch height in standing but does not influence neuromotor control of 

gait. 

F RCT 3/10 

NG, PYK (2009): Patellar taping affects vastus medialis obliquus activation in 

subjects with patellofemoral pain before and after quadriceps muscle fatique 
MA RCT 3/10 

LANGE et al (2004): The effect of low-dye taping on plantar pressures, during 

gait, in subjects with navicular drop exceeding  
F RCT 3/10 

HINMAN et al (2003): Immediate effects of adhesive tape on pain and disability 

in individuals with knee osteoarthritis  
P, D RCT 3/10 

COWAN et al (2002): Therapeutic patellar taping changes the timing of vasti 

muscle activation in people with patellofemoral pain syndrome  
MA RCT 3/10 

PEDERSON et al (1997): The effects of spatting and ankle taping on inversion 

before and after exercise  
RM, S RCT 3/10 

VERBRUGGE (1996): The effects of semirigid Air-Stirrup bracing versus 

adhesive ankle taping on motor performance 
F RCT 3/10 

LINDLEY, KERNOZEK (1995): Taping and semirigid bracing may not affect 

ankle functional range of motion  
RM RCT 3/10 

WORREL et al (1998): Effect of patellar taping and bracing on patellar position 

as determined by MRI in patients with patellofemoral pain 
K RCT 2/10 

VINCENZINO et al (1997): An investigation of the anti-pronation effect of two 

taping methods after application and exercise  
S RCT 2/10 

PRATIM (2011): A study of effects of gluteal taping on TD-parameters 

following chronic stroke  
F RCT 1/10 

MacCARTEE (1977): Taping treatment of severe inversion sprains of the ankle. 

Early return to functional activities 
R CT 0/10 
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Studie se převážně shodují na tom, že taping bolest snižuje, některé udávají, že 

statisticky významně (Hinman et al, 2003; Wolson et al, 2003 aj.), jiné nikoliv (Gonzales-

Iglesias, 2009; Keet, 2007) aj. Co se týče ostatních účinků tapingu (jako např. svalová 

aktivita, síla, nástup svalové únavy, propriocepce apod.), jsou však závěry studií 

rozporuplné až protichůdné. Zaměříme-li se více na vliv tapingu na svalovou aktivitu, 

která je hlavním tématem této práce, vidíme, že je častěji testována v rámci komplexních 

reakcí organismu prostřednictvím speciálních funkčních testů, hodnocení svalové síly, 

změny rozsahu pohybu nebo schopnosti stabilizace daného segmentu (Aytar et al, 2011; 

Paolini et al., 2011; Pratim, 2011; Tsai et al., 2010; Gonzalez-Iglezias et al., 2009; Lange 

et al, 2004; Pederson et al., 1997; Verbrugge, 1996 a další) než přímým hodnocením 

úrovně svalové aktivity např. pomocí povrchové elektromyografie (sEMG). Při použití 

sEMG jako hodnotícího nástroje se potom nejčastěji setkáváme s hodnocením ovlivnění 

časového sledu zapojení svalů (timingu) při určité činnosti pomocí tapu, kde se častěji 

ukazuje, že aplikace tapingu ovlivňuje timing zapojení svalů (Ng, Pyk, 2009; Cowan 

et al., 2002; Gilleard et al, 1998), existují však i studie, které uvádějí, že aplikace tapingu 

timing zapojení svalů v dané oblasti nezmění, např. Kowall et al. (1996). Další studie 

s využitím sEMG sledují vliv tapu na stupeň aktivace svalu pomocí hodnocení amplitudy 

EMG signálu opět s protichůdnými výsledky, kdy existují studie s výsledky ukazujícími 

na ovlivnění amplitudy EMG signálu po aplikaci tapu (Keet et al., 2007; Ackermann 

et al., 2002; Cowan et al., 2002), jiné však tento efekt tapu neprokázaly (Cowan et al., 

2006; Radford et al., 2006). 

Uvedený systematický přehled ukazuje na problém nedostatku studií zabývajících 

se vlivem tapingu na svalovou aktivitu, které by poskytovaly vyšší úroveň doporučení 

výsledku dle typu důkazu dle Guyatt et al (2000). Na tento fakt poukazují ve své 

metaanalýze také Williams et al. (2012). Přesto se následující kapitola pokusí shrnout 

podrobněji všechny dostupné poznatky o vlivu tapingu na svalovou aktivitu.  
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2.1.6  Vliv tapu na svalovou aktivitu (z pohledu jednotlivých aspektů 

aplikace) 

Vliv na svalovou aktivitu je ze všech uváděných účinků tapingu, jak bylo výše 

zmíněno, nejméně probádanou oblastí. Přitom zejména koncepty pracující s pružnými 

kinesiologickými tapovacími páskami běžně uvádějí facilitační nebo inhibiční působení 

tapingu dle způsobu aplikace, zejména pak dle směru nalepení pásky v průběhu svalu (od 

anatomického úponu svalu k začátku jako inhibiční a ve směru opačném jako facilitační) 

(K-Active, 2015; Králová Moc, 2014; Kobrová, Válka, 2012; Sielmann, Christiansen, 

2004; Kase et al., 2003). Tento efekt však zatím nebyl dostatečně objektivně prokázán. 

Dle této teorie působí díky své elasticitě kinesiologická tapovací páska tak, že se smršťuje 

zpět k počátečnímu bodu nalepení, tzv. „kotvě“. Výsledný terapeutický tah tapu je tedy 

opačný než směr aplikace, a to buďto ve směru kontrakce svalu v případě facilitačního 

působení tapu nebo proti směru kontrakce při působení inhibičním. Už řízení 

se anatomickým popisem svalu může však být z tohoto pohledu zavádějící, protože tato 

terminologie má funkci spíše popisnou. Jak uvádějí např. Vojta a Peters (1995), Kolář 

(2010), Von Laßberg, Rapp (2015) a další, může se z funkčního pohledu začátek a konec 

svalu jako tzv. „punctum fixum“ a „punctum mobile“ měnit dle typu pohybové aktivity. 

Proto bychom měli, pokud budeme uvažovat o tomto způsobu aplikace a mechanismu 

působení tapingu, nahlížet na začátek a konec svalu raději z pohledu funkce a ty při 

aplikaci tapu volit s ohledem k převažujícímu typu aktivity. Na tento fakt upozorňuje 

z dostupných monografií výslovně pouze jediná publikace týkající se konceptu                   

K-Tapingu, a to Kumbrink (2014). 

 Podle některých novějších elektromyografických studií, které se zabývají 

kontrakčními strategiemi svalu navíc, sledujeme-li kontrakční strategii na úrovni jednoho 

svalu, nebo spíše jen svalového vlákna, můžeme pozorovat šíření akčního potenciálu od 

inervační zóny směrem k jeho šlachovým koncům (viz Obr. 15). Jedná se o představu 

velmi zjednodušenou, neboť žádný sval nepracuje samostatně a pravidelně dochází 

k aktivaci agonistických a antagonistických svalů a také celých funkčních svalových 

řetězců dle motorického záměru v komplexním procesu řízení motoriky (Pánek, 2009). 

Z tohoto pohledu na svalovou kontrakci, by však potom stimulace svalu tapem 

od jednoho konce k druhému neodpovídala zcela jeho kontrakční strategii. 
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Obr. 15: Příklad HD-sEMG v bipolárním zapojení za použití jednoduchého 

diferenciálního zesilovače z m. biceps brachii při 70% MVC. Oblast inervační zóny 

je charakterizována přítomností „zvratu fáze“ akčního potenciálu. Propagace 

různých motorických jednotek je patrna z jejich časového zpoždění mezi 

jednotlivými kanály. Změna potenciálu MUAP, respektive její vymizení, odpovídá 

muskulo-tendinóznímu přechodu. Vysvětlivky:  IZ – inervační zóna (Pánek, 2009, 

dle Farina et al., 2000) 

Aplikace tapu s tahem od úponu k začátku nebo respektive přesněji z pohledu 

funkčního od „punctum fixum“ k „punktum mobile“ a naopak zdaleka nemusí být 

hlavním aspektem aplikace s cílem aktivačního nebo inhibičního působení na svalovou 

aktivitu, pokud taping tyto účinky vůbec má (vycházejme z toho, že nebyly zatím jasně 

prokázány). Kromě směru tahu pásky je potřeba sledovat orientaci podélné osy tapu vůči 

svalovým vláknům tapované oblasti, materiál tapu, tvar tapu, velikost působícího tahu 

a tlaku do hloubky (cílové tkáně, na které taping působí nebo korekční působení na kloub 

či daný segment) a v neposlední řadě na ideální dobu působení tapu od aplikace pásky 

k dosažení maximální velikosti požadovaného účinku. Všechny tyto jednotlivé aspekty 

aplikace tapingu mohou mít vliv na výsledný efekt pásky v působení na úroveň svalové 

aktivity, jak bude rozebráno podrobněji níže, přičemž znalost efektu jednotlivých 

aplikačních aspektů je velmi důležitá z hlediska možnosti individuálního přizpůsobení 

aplikovaného tapu co nejpřesněji potřebám konkrétního jedince. 

2.1.6.1 Orientace podélné osy tapu vůči svalovým vláknům pod ním ležícího 

svalu 

Z tohoto pohledu může být tape aplikován dvěma různými způsoby, tj. kolmo, nebo 

v průběhu svalových vláken pod ním ležícího svalu. Dle závěrů dostupných studií však 

není efekt ani jednoho z uvedených způsobů aplikace pásky na svalovou aktivitu 

jednoznačný. 
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Studie Fratocchi et al. (2012) hodnotila vliv kinesiologické tapovací pásky u 20 

zdravých jedinců na úhel maximálního momentu síly a propriocepci (polohocit) 

v loketním kloubu při izotonické koncentrické a excentrické kontrakci ve stavu bez tapu, 

s  tapem ve tvaru jednoduché pásky lepeným v průběhu svalových vláken m. biceps 

brachii od distálního úponu svalu proximálně s protažením o velikosti 75% klidové délky 

materiálu a tapem nalepeným příčně přes svalová vlákna v oblasti proximální i distální 

části paže (placebo tape), viz Obr. 16. Výsledky ukázaly statisticky významné zvýšení 

úhlu maximálního momentu síly u koncentrické kontrakce s tapem orientovaným 

v průběhu vláken m. biceps brachii, zatímco tape aplikovaný kolmo na svalová vlákna 

nevyvolal výraznější změnu sledovaného parametru. Naopak u excentrické svalové 

kontrakce zvýšil úhel maximálního momentu síly tape orientovaný příčně přes svalová 

vlákna m. biceps brachii, na rozdíl od tapu aplikovaného souběžně s průběhem svalových 

vláken. Studie zároveň neprokázala vliv takto aplikovaných tapů na polohocit v kloubu 

loketním.  

                                                                                                                       

 

 

 

 

Obr. 16: Aplikace tapu (a) a placebo tapu (b) 

použitých ve studii Fratocchi et al. (2012) 
 

Studie Duck-Won, Seung-Chul (2013) zkoumala vliv kinesiologické tapovací 

pásky aplikované paralelně a příčně vůči svalovým vláknům (viz Obr. 17) ve srovnání se 

stavem bez tapu na elektromyografickou aktivitu vybraných svalů dominantní horní 

končetiny u 30 zdravých subjektů, přesně na m. biceps brachii, m. triceps brachii, 

m. flexor carpi ulnaris a m. extensor carpii radialis, při izometrické kontrakci okamžitě 

po aplikaci tapu. V metodologickém popisu experimentu nebyl zmíněn směr tahu 

aplikovaného tapu ani míra protažení pásky při aplikaci. Výsledky ukázaly ve všech 

případech, tj. při aplikaci paralelní i příčné, pokles svalové aktivity ve srovnání se stavem 

bez tapu. 
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Obr. 17: Aplikace tapů a průběh experimentu ve studii Duck-Won, Seung-Chul (2013) 

Studie Young-Han (2013) sledovala okamžitý efekt kinesiologického tapu 

aplikovaného v průběhu flexorů předloktí, extensorů předloktí a cirkulárně (příčně) přes 

hlavní masu svalů předloktí u 42 zdravých probandů na maximální sílu stisku ruky, 

maximální sílu stisku špetkového úchopu a EMG aktivitu vybraných svalů předloktí 

(m. flexor carpi ulnaris, m. flexor carpi radialis a m. palmaris longus) při maximálním 

stisku ruky (tedy při izometrické kontrakci). Autoři neuvádějí směr tahu pásky ani 

velikost protažení. Výsledky poukazují na statisticky významné zvýšení síly stisku ruky 

u tapu aplikovaného v průběhu svalových vláken flexorů a u cirkulárního tapingu přes 

svaly předloktí a statisticky významné zvýšení aktivity flexorů předloktí sledovaného 

pomocí sEMG u cirkulárního tapingu. 

Paoloni et al. (2011) zkoumali vliv kinesiologického tapu aplikovaného v průběhu 

paravertebrálních svalů bederní oblasti a ve střední linii páteře (3 pásky o délce 20 cm, 

viz Obr. 18) při flexi trupu bez tahu na EMG aktivitu paravertebrálních vzpřimovačů 

bederních bezprostředně po aplikaci u 39 pacientů s chronickými bolestmi bederní páteře. 

Výsledky prokázaly snížení napětí sledovaných svalů ihned po aplikaci tapu. 
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Obr. 18: Aplikace tapingu a elektrod ve studii Paoloni et al. (2011) 

 

Alexander et al. (2008) hodnotili vliv pevné sportovní tapovací pásky působící 

směrem do zkrácení (nařasení kůže) s pružnou podkladovou páskou aplikovanou bez tahu 

na mediální část m. gastrocnemius (viz Obr. 19) u 14 zdravých subjektů podélně a příčně 

vzhledem k průběhu svalových vláken ihned po nalepení na excitabilitu mediální 

a laterální hlavy m. gastrocnemius hodnocenou podle H-reflexu snímaného pomocí 

sEMG. Studie prokázala snížení H-reflexu mediální i laterální části m. gastrocnemius 

bezprostředně po aplikaci, mírně (o 7%) již při nalepení podkladové pružné pásky 

a výrazně (o 19%) po aplikaci pevného tapu podélně vzhledem ke svalovým vláknům, 

zatímco při příčně aplikovaném tapu nebyl H-reflex nijak ovlivněn. 

 

Obr. 19: Pevný tape aplikovaný podélně (a) a příčně (b) vzhledem ke svalovým 

vláknům mediální části m. gastrocnemius zkoumaný ve studii Alexander et al. 

(2008) 

 

Podobným způsobem (hodnocením H-reflexu pomocí sEMG) zkoumali Alexander 

et al. (2003) také vliv pevného tapu působícího tahem směrem do zkrácení (nařasení kůže) 

s podkladovým pružným materiálem bez tahu aplikovanými v průběhu svalových vláken 

dolní části m. trapezius u 18 zdravých subjektů (Obr. 20). I tato studie prokázala inhibici 
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dolní části m. trapezius okamžitě při daném způsobu aplikace, a to v průměru o 4% 

u pružného podkladového materiálu a o 22% po aplikaci pevné pásky. 

 

 

Obr. 20: Podoba tapingu hodnoceného studií Alexander et al. (2003) 

 

Hsu et al. (2009) zkoumali okamžitý vliv kinesiologického tapingu ve tvaru 

Y aplikovaného bez tahu také na oblast dolní části m. trapezius ve směru svalových 

vláken (Obr. 21) u 17 baseballových hráčů s impingement syndromem ramenního kloubu. 

Jeho efekt na scapulohumerální rytmus a EMG aktivitu horní a dolní části m. trapezius 

a m. serratus anterior během abdukce a addukce paže v rozsahu 30° až 120° v rovině 

lopatky (tj. asi 30° ventrálně před frontální rovinou) byl srovnáván se stejně aplikovaným 

placebo tapem z pevného materiálu. Výsledky ukazují, že pružný tape má tendenci 

ovlivňovat pozitivně pohyb lopatky během abdukce a addukce v ramenním kloubu, kdy 

pružný tape zvýrazňuje depresi a vnitřní rotaci dolního úhlu, zatímco pevný tape má 

tendenci působit opačně. Statisticky významný byl tento trend prokázán ale jen ve 30° - 

60° abdukce v glenohumerálním kloubu. Pokud jde o svalovou aktivitu hodnocenou 

pomocí sEMG, oba druhy tapingu vykazovaly tendenci zvyšovat aktivitu m. serratus 

anterior a horní části m. trapezius v celém průběhu abdukce a addukce v rozsahu 30° - 

120°. Statisticky významný rozdíl vykazoval pevný tape oproti pružnému výrazným 

zvýšením aktivity horní části m. trapezius v 90° - 120° abdukce. Co se týče aktivity dolní 

části m. trapezius, měly oba způsoby tapingu tendenci snižovat jeho aktivitu v rozsahu 

60° - 120° abdukce i addukce, ale při addukci v rozsahu 60° - 30° pevný tape aktivitu 

dolního trapézového svalu dále snižoval, zatímco kinesiologický tape zvyšoval. 
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Obr. 21: Aplikace tapingu ve studii Hsu et al. (2009) 

 

Ačkoliv vidíme, že studií zabývajících se vlivem orientace tapu vzhledem 

k průběhu svalových vláken pod ním ležícího svalu na svalovou aktivitu je více, 

neposkytují jednoznačné závěry, které by umožňovaly větší zobecnění nebo univerzální 

aplikační doporučení. Dle Alexander et al. (2008) má efekt pouze tape aplikovaný 

v průběhu svalových vláken, a to inhibiční, dle Duck-Won, Seung-Chul (2013) mají oba 

způsoby aplikace efekt inhibiční, dle Young-Han (2013) mohou mít oba způsoby aplikace 

efekt facilitační a studie Fratocchi et al. (2012) říká, že při koncentrické svalové kontrakci 

má facilitační účinky tape aplikovaný v průběhu svalových vláken a při excentrické tape 

orientovaný příčně na svalová vlákna. S ohledem na rozdílnost výsledků uvedených studií 

je na místě zdůraznit význam omezení platnosti výsledků na daný sval a podmínky dané 

studie, což je v souladu s pohledem na svalovou kontrakci a její řízení dle Pánka (2009), 

které jak uvádí, jsou jedinečné pro konkrétní sval a pohybový záměr. 

 

2.1.6.2  Směr tahu tapu 

Přestože je tento aplikační aspekt z hlediska facilitace nebo inhibice tapem 

ovlivňovaného svalu u konceptů pracujících s kineziologickými tapovacími páskami 

jedním z hlavních uváděných, téměř neexistují studie, které by se tímto efektem zabývaly. 

Mezi řádky můžeme vyčíst závěr na toto téma ze studie Fratocchi et al. (2012), jejíž autoři 

se sice k tomuto problému přímo nevyjadřují, ale z dobře popsaného průběhu studie 

můžeme pozorovat, že tape aplikovaný od distálního úponu (punctum mobile) 

k proximálně uloženému začátku (punctum fixum) m. biceps brachii na něj působí při 

koncentrické kontrakci (flexe loketní) facilitačně, což je v rozporu s tím, co uvádí běžně 

v dostupná literatura popisující základní aplikační principy u jednotlivých konceptů 

pracujících s kinesiologickým tapingem.   
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Cíleně se tímto problémem zabývala v klinické studii provedené v rámci disertační 

práce Králová Moc (2014), která hodnotila efekt tapingu m. biceps brachii aplikovaného 

facilitační a inhibiční technikou přesně dle metodiky Kinesio Taping® Association 

International na úhel maximálního momentu síly a rozsah pohybu v loketním kloubu při 

excentrické svalové kontrakci na izokinetickém dynamometru na skupině 

22 volejbalových hráčů bez zdravotních potíží. Facilitační techniku tvoří dvě „I“ pásky 

z kinesiologického materiálu aplikované v průběhu m. biceps brachii od processus 

coracoideus scapulae et tuberculum supraglenoidale scapulae do oblasti kubitální jamky 

s 15 - 35% protažením, naopak u inhibiční techniky jsou aplikovány také v průběhu 

m. biceps brachii, ale směrem od kubitální jamky k processus coracoideus scapulae 

et tuberculum supraglenoidale scapulae s 15-25% protažením. Z výsledků vyplývá, 

že mezi jednotlivými svalovými technikami není rozdíl. Obě způsobují zvětšení úhlu 

maximálního momentu síly a rozsahu pohybu, což odpovídá tlumení nervosvalové 

činnosti. 

Další možnost působení tahem tapu není od jednoho konce svalu k druhému, ale 

směrem do protažení pod ním ležící kůže nebo směrem do zkrácení (nařasení). Tape 

působící směrem do zkrácení s efektem nařasení kůže z pevného materiálu orientovaný 

v průběhu svalových vláken a kolmo na svalová vlákna využívali ve své studii Alexander 

et al. (2008) na mediální část m. gastrocnemius, kdy takto aplikovaný tape v průběhu 

svalových vláken působil inhibičně, zatímco kolmo na svalová vlákna nebyl pozorován 

výraznější efekt. 

Touto problematikou se zabývala také pilotní studie provedená na 5 zdravých 

subjektech v rámci diplomové práce Vrbová (2009). Hodnocen byl vliv tapovací pásky 

z pružného i pevného materiálu v průběhu svalových vláken m. biceps brachii na 

frekvenční charakteristiku EMG signálu během izometrické svalové kontrakce. Tapy 

z obou materiálů byly aplikovány bez tahu, s tahem směrem do zkrácení a tahem směrem 

do protažení a porovnávána byla hodnota mediánu frekvence EMG signálu na počátku 

izometrické kontrakce m. biceps brachii a po 3 minutách izometrické kontrakce 

o velikosti 30% MVC ve stavu bez tapu a s daným způsobem aplikovaným tapem. 

Výsledky ukázaly, že téměř ve všech případech došlo bezprostředně po aplikaci tapu ke 

zvýšení počáteční hodnoty mediánu frekvence EMG signálu ve srovnání se stavem bez 

tapu, tedy k facilitačnímu působení, bez ohledu na materiál či tah tapu. U poklesu 

mediánu frekvence EMG signálu po 3 minutách trvání izometrické svalové kontrakce 
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(vypovídajícím o nástupu svalové únavy) nebyla v tomto směru působení tapu 

zaznamenána při daných způsobech aplikace žádná jasná tendence. 

 

 

2.1.6.3  Použitý materiál 

V současné praxi jsou asi nejpoužívanějším materiálem kinesiologické tapovací 

pásky, které byly vyvinuty tak, aby se svými mechanickými vlastnostmi co nejvíce blížily 

vlastnostem kůže. Dnes již existuje řada výrobců kinesiologických tapovacích pásek, 

jejichž produkty se mohou mírně lišit, ale v zásadě se jedná o materiál z bavlny, která 

obaluje vysoce pružná vlákna polyuretanu. Maximální protažitelnost uváděná výrobci 

bývá v rozmezí 140-180%. Na podkladový materiál je tape nanesen již s 10-15% 

protažením. Na straně aplikované na kůži je akrylové lepidlo s mezerami ve zvlněném 

vzoru.  

Méně často se můžeme v praxi setkat s materiály, které také vykazují určitý podíl 

elasticity, ale nejedná se o kinesiologické tapy. Tyto materiály se využívají buď jako 

podkladové pro pevné tapovací pásky, nebo samostatně, například v technice tzv. 

funkčního tapingu dle Heleny Lewitové. Tyto materiály jsou popisovány jako porézní 

folie z netkaného textilu s polyakrylátovým hypoalergenním lepidlem, propouštějící 

vzduch a vodní páry. S těmito materiály se můžeme setkat nejčastěji pod obchodními 

názvy Fixomull Stretch, Omnifix, Hypafix či Cover-Roll Stretch. 

Mechanicky výrazně odlišné od výše uvedených jsou potom pevné tapovací pásky. 

Bývají popisovány jako neelastické, silně lepicí náplasťové pásky ze 100% buničité vlny, 

jednostranně potažené kaučukovým lepidlem s obsahem oxidu zinečnatého, vynikající 

vysokou pevností v tahu. 

Cílem kapitoly je shrnout dostupné poznatky o tom, jak se mohou lišit účinky stejně 

aplikovaného tapu při použití různých materiálů.  

Srovnáním efektu stejně aplikované kinesiologické a pevné tapovací pásky se ve 

své randomizované, dvojitě zaslepené klinické studii provedené na 22 probandech 

s patelofemorálním bolestivým syndromem zabývali Aytar et al. (2011). Hodnotili vliv 

tapingu 45 min po aplikaci na oblast stehna a kolenního kloubu (viz Obr. 22) na svalovou 

sílu m. quadriceps femoris hodnocenou pomocí izokinetického dynamometru, polohocit 

v kolenním kloubu, celkovou statickou a dynamickou stabilizační schopnost hodnocenou 

na balanční plošině a míru bolesti při vystupování a sestupování ze schodů. Dle výsledků 
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studie zvýšil tape z kinesiologického materiálu úhel maximálního momentu síly 

m. quadriceps femoris při úhlové rychlosti 60°/s i 180°/s a zlepšil statickou i dynamickou 

celkovou stabilizační funkci těla. Tape z pevného materiálu měl facilitační účinky na 

m. quadriceps pouze při úhlové rychlosti 60°/s a podpořil zlepšení statické stabilizace. 

Ani jeden způsob tapingu pak neprokázal působení změny propriocepce v kolenním 

kloubu nebo ovlivnění bolesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22: Způsob aplikace Kinesio Taping® Method (A) a placebo tapu z pevného 

materiálu (B) na oblast stehenního svalu a kolenního kloubu ve studii Aytar et al. 

(2011) 

Také ve studii Alexander et al. (2008) výsledky ukazují, že podobným způsobem 

aplikovaný tape v průběhu svalových vláken mediální části m. gastrocnemius má 

v případě pružné (nekinesiologické) pásky aplikované bez tahu a pevného tapu 

aplikovaného s tahem směrem do zkrácení stejný, tj. inhibiční účinek, lišící se pouze 

v intenzitě účinku, která byla u pružného materiálu menší.  

Ani výsledky pilotní studie Vrbová (2009) neprokázaly rozdíl v účinku použitého 

materiálu (pevného nebo pružného) nebo směru tahu tapu v působení na hodnotu 

frekvence EMG signálu na počátku izometrické kontrakce bicepsu o velikosti 30% MVC. 

Dle dostupných informací uvedených klinických studií nemá použitý materiál 

zásadní vliv na výsledný účinek tapu. Přesto ale v praxi můžeme očekávat větší komfort 

při aplikaci pružné, a to zejména kinesiologické tapovací pásky, jejíž vlastnosti se blíží 

mechanickým vlastnostem lidské kůže, což se projeví zejména v krajním rozsahu pohybu, 

který by při použití kinesiologických tapů neměl být výrazněji omezen. Nezapomínejme, 

že všechny zmíněné studie byly provedeny buď bez pohybu (izometrická kontrakce 

v případě studie Vrbová (2009), ve studii Alexander et al. (2008) hodnocením pomocí H-
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reflexu), nebo v omezeném rozsahu pohybu (0-90° flexe kolenní) u studie Aytar et al. 

(2011), kdy se tyto rozdílné vlastnosti materiálů nemohly výrazněji projevit.  

2.1.6.4  Korekční působení tapu na postavení v daném segmentu 

Nejen aplikace tapu nad svalovou tkáň, ale i korekce postavení v daném segmentu 

nebo kloubu pomocí tapu, může vyvolat změnu svalové aktivity.  V tomto směru bylo 

nejvíce studií věnováno efektu patelárního tapingu dle McConnellové (působícího na 

patellu mediálním tahem). Studie ukazují, že takto aplikovaný tape může měnit poměr 

aktivace mezi m. vastus lateralis a m. vastus medialis obliquus (Christou, 2004; Amiaka, 

Gribble, 2005; Keet et al., 2007), přičemž výraznějšího efektu dosahuje dle závěrů Keet 

et al. (2007) při svalové práci v uzavřeném řetězci. Studie už se však neshodují v závěru, 

jestli působí na m. vastus medialis obliquus aktivačně nebo inhibičně. Dle Christou 

(2004) záleží na tom, je-li tape aplikován v podmínkách svalové rovnováhy u zdravých 

jedinců, kde působí na m. vastus medialis inhibičně, zatímco u pacientů s patelofemorální 

bolestí (u kterých bývá aktivita m. vastus medialis obliquus oproti m. vastus lateralis 

běžně snížena) má facilitační efekt. S tímto závěrem se ale neshoduje novější studie Keet 

et al. (2007), dle které působí patelární taping dle McConellové u zdravých jedinců 

i v případě patelofemorálního syndromu stejně, a to inhibičně, na aktivitu m. vastus 

medialis obliquus (při stejné nebo dokonce mírně zvýšené produkci síly m. quadriceps 

femoris) a zároveň vede ke zvýšení efektivity svalové práce m. vastus medialis obliquus. 

Systematický přehled dle Wilklerson (2002) přináší souhrn poznatků studií o vlivu 

tapingu hlezenního kloubu na svalovou aktivitu. Dle Wilkerson (2002) prokázali Lohrer, 

Alt a Gollhofer (1999) při aplikaci tapu vyšší aktivaci m. peroneus longus i brevis 

(hodnocenou pomocí EMG) při chůzi, Glick, Gordon a Nishimoto (1976) potvrdili 

(pomocí EMG a kinematografie) delší aktivaci v čase u m. peroneus brevis během stojné 

fáze končetiny při chůzi s tapem aplikovaným na hlezenní kloub a Karlsson a Andréasson 

(1992) zjistili sníženou latenci v zapojení m. peroneus longus i brevis při náhlém 

inverzním pohybu v hlezenním kloubu ve stavu za použití tapu, a to tím výrazněji, čím 

větší byla primární instabilita daného hlezenního kloubu směrem do inverze.  

Také Radford et al. (2006) uvádějí výsledky studie provedené v rámci disertační 

práce Boergers (2000) ukazující na vliv antipronačního tapingu chodidla na velikost 

amplitudy EMG signálu m. tibialis anterior při chůzi a běhu. 
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2.1.6.5  Optimální doba aplikace tapu pro dosažení největšího účinku 

Přestože tento aspekt aplikace může být při praktickém využití tapingu jedním ze 

zásadních, zabývá se jím minimum studií. Většina autorů zkoumá účinky tapingu 

bezprostředně po aplikaci a také v praxi bývá často taping tímto způsoben používán (např. 

ve sportu aplikován těsně před sportovní aktivitou). Přitom, jak ukazuje hrstka tímto 

směrem orientovaných studií, dosahuje taping maxima účinku pravděpodobně až 

s určitou prodlevou.  

Tape aplikovaný na danou oblast zde navodí změnu aference a dle míry 

mechanického působení (pevnost použitého materiálu, míra protažení u pružné pásky, 

působení tlakem, směr tahu tapu, změna postavení v daném segmentu apod.) změní 

biomechanické poměry zatížení tkání v dané oblasti, čímž vstoupí do složitého procesu 

řízení pohybu, kdy je organismus nucen reagovat na tapem nově navozenou situaci. 

Některé tyto reakce organismu na tape jsou okamžité, jak dokazují závěry většiny 

provedených studií, které prokázaly určitý účinek tapu na svalovou aktivitu bezprostředně 

po jeho nalepení, např. Young-Han (2013), Duck-Won, Seung-Chul (2013), Fratocchi et 

al. (2012), Hsu et al. (2009), Alexander et al. (2008) a jiní, maximální intenzita daného 

účinku se ale může dle závěrů několika studií zabývajících se hodnocením ideální doby 

působení tapu rozvinout až při jeho dlouhodobějším působení. 

Slupik et al. (2007) zkoumali pomocí EMG na 27 zdravých probandech vliv tapu 

(Kinesio Tex Tape) v oblasti m. vastus medialis na svalový tonus tohoto svalu v časových 

odstupech 10 minut a následně 24, 72 a 96 hodin od aplikace, kdy největší efekt tapu 

z hlediska zvýšení svalového tonu byl zaznamenán 24 hodin od aplikace, potom se již 

účinek tapu postupně snižoval. Dalším zajímavým zjištěním této studie bylo zhodnocení 

svalového tonu v určitém časovém intervalu po odstranění tapu v době největšího účinku, 

tedy 24 hodin od aplikace. Ukázalo se, že pokud je tape po 24 hodinách působení 

odstraněn, dojde v následných 48 hodinách od odstranění k dalšímu zvýšení svalového 

tonu (namísto poklesu, ke kterému dochází při ponechání tapu).  

Výsledky Slupik et al. (2007) potvrzuje také Králová Moc (2014). Jí provedená 

klinická studie ukazuje na maximum účinku facilitačního i inhibičního tapingu m. biceps 

brachii na úhel maximálního momentu síly a rozsah pohybu v loketním kloubu (přičemž 

oba působily inhibičně) 24 hodin od aplikace. 72 hodin od aplikace ještě přetrvával účinek 

větší než ihned po nalepení tapu, ale byl již menší než po 24 hodinách.  
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2.1.7  Shrnutí teoretických východisek o metodě tapingu pro 

experimentální část práce 

Taping je poměrně mladá terapeutická metoda, jejíž účinky nebyly z větší části 

dostatečně objektivně prokázány. Kvalitní klinické studie, poskytující vyšší úroveň 

důkazu z hlediska v současnosti požadované medicíny (fyzioterapie) založené na důkazu 

(Greenhalgh, 2003; Guyatt et al., 2000), poskytují závěry prokazující statisticky 

významně pouze vliv tapingu na bolest. Prokázání vlivu tapingu na svalovou aktivitu bylo 

zatím věnováno méně článků s nižší metodologickou kvalitou a také s rozporuplnými 

výsledky. Tyto výsledky naznačují, že taping může ovlivnit aktivaci svalu již 

bezprostředně po nalepení (Young-Han, 2013; Duck-Won, Seung-Chul, 2013; Fratocchi 

et al., 2012; Hsu et al., 2009, Alexander et al., 2008), přitom největšího účinku dosahuje 

pravděpodobně až 24 hod od aplikace (Slupik et al. 2007, Králová Moc, 2014). Výsledky 

studií také nastiňují, že za podmínek bez pohybu (tj. izometrické svalové kontrakci) nebo 

při pohybu ve středním rozsahu kloubní pohyblivosti v daném segmentu není rozdíl 

v působení pevného nebo pružného tapu na vybrané aspekty svalové aktivity (Aytar et al., 

2011; Vrbová et al., 2009; Alexander et al., 2008). Závěry ohledně orientace aplikované 

pásky vzhledem k průběhu svalových vláken pod ní ležícího svalu a také směru tahu tapu 

jsou zatím rozporuplné. Přesto se ve většině konceptů pracujících s kineziologickými 

tapovacími materiály, jako např. Kinesio Tapingu®, Medi-taping®, K-Taping®, K-

Active taping® a jiné, běžně objevují termíny „inhibiční svalová technika“ a „facilitační 

svalová technika“, jejichž základem je pružná páska aplikovaná v průběhu svalových 

vláken s tahem od začátku k úponu pod ní ležícího svalu a naopak (Sielmann, 

Christiansen, 2004; Kumbrink, 2014; K-Active, 2015; Kase et al., 2003). Proto je klinická 

studie provedená v rámci experimentální části této disertační práce zaměřena právě na 

zhodnocení účinku pružného kineziologického tapu aplikovaného v průběhu svalových 

vláken s tahem od začátku k úponu pod ním ležícího svalu a naopak na jeho svalovou 

aktivitu. 
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2. 2  HODNOCENÍ SVALOVÉ AKTIVITY 

2.2.1  Možnosti a limity hodnocení svalové aktivity 

Kosterní sval, jako základní hybná jednotka v živém organismu, se vyznačuje 

určitým stupněm aktivity, vázaným již na stav klidový, kdy daný sval nekoná práci, dále 

se zvyšujícím dle intenzity svalové činnosti v režimu pracovním. Aktivita kosterního 

svalu má elektrickou odezvu, kterou můžeme sledovat pomocí elektromyografie (EMG). 

Tato metoda umožňuje hodnotit přímo velikost svalové aktivity, svalové synergie, časové 

zapojení (timing) jednotlivých svalů v určitém komplexním pohybu nebo svalovou 

únavu. Pro snímání elektromyografického signálu mohou být použity elektrody jehlové 

(intermuskulární) nebo povrchové (superficiální), které jsou pro výzkumy zabývající se 

elektromyografickou analýzou pohybových aktivit využívány častěji. Výhodou je 

zejména jejich relativně nízká cena a snadná, vůči zkoumanému subjektu neinvazivní 

aplikace, umožňující snímat elektrickou aktivitu svalu globálněji, díky větší ploše, ze 

které je záznam získáván. Limitem je pak možnost sledovat aktivitu pouze z povrchových 

svalových vláken měřeného svalu ležících pod elektrodou nebo v její blízkosti (Krobot, 

Kolářová, 2011; Konrad, 2005; Basmajian, De Luca, 1985). 

Úroveň aktivace svalu můžeme sledovat také nepřímo hodnocením svalové síly 

nebo vykonané svalové práce, změnou rozsahu kloubní pohyblivosti v souvisejícím 

kloubu nebo v ještě komplexnějším pohledu v rámci funkčních testů zaměřených na 

určitou pohybovou činnost či funkci. Vzhledem ke složitosti senzomotorického systému, 

v rámci kterého je regulována také svalová aktivita, lze říci, že čím komplexnější funkční 

situaci hodnotíme, tím je těžší určit, jakým podílem se na jejím ovlivnění účastní právě 

změna svalové aktivity jednoho konkrétního svalu. Navíc je jen omezený počet 

standardizovaných funkčních testů či hodnotících škál, který zdaleka neobsáhne 

variabilitu možných hodnocených pohybů a situací. Vytvoření vlastního metodologicky 

kvalitního způsobu hodnocení je pak vždy náročnější a nevýhodou je také horší 

srovnatelnost výsledků s dalšími studiemi. Z tohoto pohledu je tedy výhodnější přímé 

hodnocení svalové aktivity pomocí povrchové elektromyografie, pro jejíž aplikaci 

v rámci kinantropologického výzkumu existují metodologická doporučení vycházející, 

díky rozšířenosti použití EMG v klinickém výzkumu z mnoha předešlých studií, např. 

evropská doporučení pro povrchovou elektromyografii SENIAM (Surface 

Electromyography for Non-invasive Assesment of Muscles) (Konrad, 2005).  
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Výhodou hodnocení svalové aktivity pomocí metody sEMG je možnost měření 

svalu v přirozeném pracovním režimu. Nevýhodou měření in vivo je naopak nemožnost 

určení podílu centrálních a periferních vlivů na výslednou svalovou aktivitu a tím 

i obtížné určení mechanismu působení určité terapeutické intervence, v tomto případě 

metody tapingu. 

Z pohledu typu svalové kontrakce bude klinická studie provedená v rámci této 

disertační práce zaměřená na izometrickou svalovou kontrakci. Výhodou je jednodušší 

nastavení metodiky měření pro zajištění srovnatelnosti opakovaných měření v rámci 

jednoho probanda i v rámci interindiviuálního porovnání, než v situacích obsahujících 

pohyb. Z výběru experimentální situace potom plyne další omezení platnosti výsledků na 

podmínky izometrické svalové kontrakce. S ohledem na samotnou metodu tapingu je 

nevýhodou volby izometrické kontrakce menší možnost uplatnění mechanického 

působení materiálu tapu ve srovnání se situací obsahující pohyb. V případě izometrické 

kontrakce můžeme uvažovat více o působení neurofyziologickém, z mechanického 

působení se zde může uplatnit především již výše zmíněná dekomprese intersticiálního 

prostoru (Kase, 2005), viz Obr. 14. Výraznější mechanické působení tahem pásky 

můžeme očekávat v krajním rozsahu pohybu, který při izometrické kontrakci není 

dosažen, nebo při pohybu vůbec, spíše než ve statické situaci. Na druhou stranu další 

z diskutovaných mechanismů účinku metody tapingu, podpora lokální periferní krevní 

a lymfatické cirkulace, může mít větší význam právě při izometrické kontrakci, kde hraje 

svou roli zhoršená trofika tkáně navozená protahovanou kontrakcí. 

Na úrovni disertační práce je vhodné zmínit i pohled na situaci zvolené izometrie, 

respektive vědomí si toho, že i izometrická kontrakce in vivo v podstatě probíhá spíše 

jako dynamická stabilizace dané polohy. Oscilace kolem střední polohy, z pohledu 

komplexní stabilizace této polohy, je výsledkem individuální kvality koordinace 

zahrnující celý senzomotorický systém podrobně rozebraný v kapitole 2.1.4.2.  Podobná 

dynamická stabilizace pravděpodobně probíhá při izometrické svalové kontrakci také na 

úrovni svalové tkáně (myšleno vnitrosvalové, ne mezisvalové souhry), jak uvádí už 

Khayutin (1968). Nejedná se tedy o situaci shodnou s běžně uváděnou definicí 

izometrické kontrakce, která vychází z toho, že se délka svalu nemění. Přesto se jedná 

o situaci odlišnou od kontrakce izotonické, kdy je změna délky svalu během kontrakce 

výrazně větší a nedochází k tak výraznému omezení periferní lymfatické a krevní 

mikrocirkulace. 
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2.2.2  Hodnocení svalové aktivity pomocí povrchové elektromyografie 

Povrchová elektromyografie (sEMG) umožňuje pomocí povrchových elektrod 

(monopolárních, bipolárních nebo multielektrod) sledovat elektrické projevy svalové 

činnosti. Zdrojem elektromyografického signálu je transmembránový proud na úrovni 

sarkolemy (tj. elektrický ekvivalent změny iontové výměny na membráně při svalové 

kontrakci). Záznam, který se nazývá elektromyogram, má obvykle podobu 

interferenčního vzorce, který vzniká překrytím sumačních potenciálů většího počtu 

motorických jednotek. Nejedná se o prostou sumaci elektrického napětí v daném 

okamžiku, ale je výsledkem jejich interferencí v prostorovém vodiči – sval, kůže, 

elektrody (Rodová et al., 2001).  

Hodnota jednotlivých parametrů EMG signálu je ovlivněna jednak faktory 

fyziologickými (typ a průměr svalových vláken, hloubka a umístění aktivních svalových 

vláken uvnitř svalu, počet detekovaných aktivních motorických jednotek, množství tkáně 

mezi elektrodami a aktivními motorickými jednotkami, stabilita náboru, rychlost pálení 

apod.), jednak i faktory metodického postupu detekce a zpracování EMG signálu. 

Z metodiky detekce se jedná o elektrodovou konfiguraci (velikost, tvar, lokalizace 

elektrod a jejich vzájemná vzdálenost) (De Luca, 1993). Nejběžnější typ zpracování 

elektromyogramu je jeho frekvenční filtrace (tj. odstranění artefaktů v signálu, 

vznikajících např. pohybem kabelu u aktivních elektrod nebo vlivy z vnějšího prostředí) 

a případná rektifikace (matematická úprava EMG signálu, který osciluje nad a pod bazální 

linií, do absolutních hodnot) (Konrad, 2005).  

Ke sledování svalové aktivity (vzhledem k tématu práce je tato kapitola více 

zaměřena na možnosti sledování velikosti aktivace svalu a nástupu svalové únavy) 

můžeme využít amplitudu EMG signálu nebo vybrané parametry jeho frekvenční 

analýzy.  Roy a De Luca (1989) preferují hodnocení pomocí frekvenční analýzy, neboť 

hodnocení pomocí amplitudy EMG signálu vykazuje větší variabilitu v závislosti na síle, 

velikosti a trvání kontrakce, ale i typu použitých elektrod. Velikost aktivace svalu 

charakterizuje přímo úměrně frekvenční spektrum EMG signálu. Svalová únava může být 

kvantifikována některou z charakteristik frekvenčního spektra (medián, průměr, modus) 

nebo může být vypočtena jako poměr nízkého a vysokého frekvenčního pásma či plocha 

integrovaného signálu korespondující s poklesem mediánu frekvence (Novotný, 2008, 

dle De Luca, 1993). Posun frekvenčního spektra elektromyografického signálu je 

podmíněn zejména změnou sumačního potenciálu motorické jednotky (Motor Unit 
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Action Potential, MUAP) a rychlosti pálení motorické jednotky, viz Obr. 23 (De Luca, 

1993). Ačkoliv se dříve k hodnocení únavy využíval modus a později střední hodnota 

frekvence EMG signálu, Roy a De Luca (1989) na základě svých četných studií 

doporučují k hodnocení únavy medián frekvence, který považují za méně ovlivnitelný 

šumem a více citlivý na biochemické a fyziologické změny.  

 

Obr. 23: Schematické znázornění posunu frekvencí spektra během probíhající 

izometrické svalové kontrakce a určení indexu únavy; (převzato a přeloženo dle De 

Luca, 1993) 

 

2.2.3  Svalová únava 

Pojem únava v sobě zahrnuje faktory fyziologické, neurofyziologické 

a psychologické. Tento přístup k pojmu únavy jako první představuje Bills (1943), který 

navrhl rozdělení únavy do tří hlavních kategorií, a to na únavu subjektivní, 

charakterizovanou mírou bdělosti, koncentrace, motivace a dalšími psychologickými 

faktory, únavu objektivní, spočívající v poklesu výkonu a únavu fyziologickou, 

projevující se změnou fyziologických procesů na úrovni tkání (Basmajian, De Luca, 

1985, dle Bills, 1943). 
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Svalovou únavu je možné dále dělit na únavu periferní (místní, lokální), týkající se 

svalové tkáně a nervosvalové ploténky, a centrální (celkovou), která má vztah ke 

strukturám centrální nervové soustavy (Basmajian, De Luca, 1985). Celková únava 

vychází z neschopnosti CNS dodávat dostatečný počet vzruchů, na rozdíl od periferní 

únavy, kde hlavním zdrojem únavy je nedostatek ATP nebo vápenatých iontů 

a nahromadění zplodin anaerobního metabolismu (Kent-Braun, 1999). Z pohledu 

fyziologie je periferní svalová únava související s dlouhodobou svalovou činností 

v úzkém vztahu s úbytkem svalového glykogenu a je také závislá na aktivačním stavu 

synapsí. Jedná se tedy o metabolicko-neuromuskulární reakci na svalovou činnost 

(Kohlíková et al., 2005). 

Podle rychlosti nástupu svalové únavy se rozlišuje únava „rychlá“ a „pomalá“. 

Rychle nastupující únava souvisí s převažujícím anaerobním typem zátěže a je dána 

především nadprodukcí kyseliny mléčné. Následkem toho dochází k inhibici klíčového 

glykolytického enzymu fosfofruktokinázy, takže se snižuje možnost další tvorby ATP 

a CP. Kromě metabolických změn způsobuje lokální acidóza změny elektrochemické. 

Nadbytek H+ iontů vyvolává hyperpolarizaci svalové membrány (sarkolemy), čímž 

nastávají zhoršené podmínky pro vznik akčních svalových potenciálů. Protože H+ ionty 

vedou k vytěsňování Ca2+ z jeho vazby na myosin, snižuje se počet aktivních 

aktomyosinových můstků, což se projevuje kvantitativním i kvalitativním zhoršením 

svalové kontrakce. Při přerušovaném zatížení, kdy kyselé metabolity jsou krví průběžně 

odplavovány z pracujících svalů, nedochází k útlumu glykolýzy a limitujícím faktorem je 

kritický pokles glykogenových zásob („pomalá“ únava) (Kohlíková et al., 2005). 

Hodnotíme-li svalovou únavu pomocí frekvenční analýzy EMG signálu, můžeme 

se setkat s dělením únavy na tzv. „metabolic fatigue“ a „contractile fatigue“. Během 

déletrvající svalové kontrakce (hodnocené ať už pomocí mediánu frekvence, nebo jinou 

frekvenční charakteristikou), můžeme pozorovat nástup časově závislých změn 

ukazujících na proces nastupující svalové únavy, ačkoliv ještě není možné navenek 

sledovat žádné změny svalové práce (tzv. „metabolic fatigue“). Hodnota mediánu 

frekvence postupně klesá až do dosažení tzv. „failure point“, ačkoliv výstup síly u daného 

svalu je relativně konstantní. Od okamžiku dosažení „failure point“ je současně 

s „metabolic fatigue“ popisovaná i tzv. „contractile fatigue“, kdy se svalová únava projeví 

„navenek“ poklesem výkonu, viz Obr. 24 (Basmajian, De Luca, 1985). 
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Obr. 24:  Rozdíl mezi „kontraktilní“ a „metabolickou“ únavou. Graf znázorňuje křivku 

výstupní síly během izometrické svalové kontrakce m. interosseus dorsalis I při 50% 

MVC a průběh poklesu mediánu frekvence spektra EMG signálu (převzato a přeloženo 

dle Basmajian, De Luca, 1985) 

 

2.2.4  Individuální faktory ovlivňující svalovou únavu při izometrické 

kontrakci  

Vliv individuálních faktorů na nástup svalové únavy je také předmětem mnoha 

studií poskytujících rozdílné závěry. Jedná se nejčastěji o faktor pohlaví, věku, typu 

svalových vláken a velikosti svalové hmoty. Kapitola je stručným přehledem dostupných 

poznatků k této problematice, která má svůj význam při sestavování výzkumné skupiny 

pro klinickou studii provedenou v rámci této disertační práce. 

Ačkoliv mají muži obecně větší absolutní svalovou sílu než ženy, existuje řada 

studií ukazujících na vyšší toleranci vůči nástupu svalové únavy u žen ve srovnání s muži 

při intermitentní i kontinuální svalové kontrakci nízké až střední intenzity (Wüst et al., 

2008; Fulco et al., 1999; Russ, Kent – Baun, 2003, Hunter et al. 2004 a, b;  Russ et al. 

2005). Diskutované příčiny tohoto jevu jsou rozdílnost v motivaci a schopnosti udržet 

stejnou úroveň centrální aktivity, rozdílnost v objemu krevního průtoku aktivním svalem, 

objemu svalové hmoty a rozdílnost ve složení svalu co do typu svalových vláken. 

Centrální příčiny a vliv motivace vyloučili Wüst et al. (2008) použitím elektrostimulace 

k navození svalové kontrakce a následné únavy. Dále pak existuje klinická studie 

provedená v rámci disertační práce Fadia (2005) hodnotící nástup svalové únavy při 

izometrické kontrakci (stisk ruky) o intenzitě 20%, 50% i 80% MVC, která potvrzuje 

vyšší absolutní svalovou sílu u mužů a jiný absolutní průtok krve aktivním svalem u mužů 

a žen, ale pokud jsou hodnoty vztaženy relativně k individuální svalové síle a svalové 
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hmotě, jsou dle závěrů této studie hodnoty tolerance vůči nastupující svalové únavě 

u obou pohlaví srovnatelné. Stejné závěry poskytuje také meta-analýza Avin, Law (2011) 

zabývající se sice primárně vlivem věku na nástup svalové únavy, vedlejším závěrem 

však je, že v nástupu svalové únavy není rozdíl mezi pohlavími. 

Pokud jde o faktor věku, bývají v dostupných klinických studiích nejčastěji 

porovnávány skupiny mladších (+/- 30let) a starších (nad 60 let) dospělých, kdy větší 

množství těchto studií ukazuje, i přes úbytek svalové hmoty a pokles maximální svalové 

síly, na vyšší toleranci vůči únavě s narůstajícím věkem (Avin, Law, 2011; Russ et al., 

2008; Rubinstein, Kamen, 2005; Lanza et al., 2004; Kent-Braun, 2002; Ditor, Hicks, 

2000). Existují však i studie, které neprokazují rozdíl v unavitelnosti svalu v různém 

věku, například Lindstöm et al. (1997), nebo dokonce studie, podle kterých se tolerance 

svalu vůči únavě s věkem snižuje (Baudry et al., 2007; McNeil, Rice, 2007) Jak naznačuje 

systematický přehled Kent-Braun (2009) či meta-analýza Avin, Law (2011), je 

problematika vlivu věku na nástup svalové únavy poněkud složitější a je třeba brát 

v úvahu i další faktory jako typ svalové kontrakce (kontinuální izometrická, intermitentní 

izometrická, izokinetická), intenzitu svalové kontrakce (% MVC) a tělesný segment 

(konkrétní sval, kloub), na kterém bylo měření provedeno. Při tomto podrobnějším 

zkoumání se ukazuje vliv věku pouze u izometrických kontrakcí, při dynamické studii 

jsou výsledné hodnoty unavitelnosti svalu nezávisle na věku a intenzitě svalové kontrakce 

stejné. Věcná významnost nebyla prokázána pro větší toleranci vůči únavě ve vyšším 

věku pro svaly v oblasti kolenního kloubu, na rozdíl od kotníku, lokte a ruky (Avin, Law, 

2011). 

Také typ svalových vláken a jejich velikost mají vliv na počáteční aktivitu svalu 

a nástup svalové únavy hodnocené mediánem frekvence EMG signálu, jak ukazuje studie 

Kupa et al. (1995) provedená in vitro, která potvrdila vyšší hodnoty mediánu frekvence 

na počátku svalové kontrakce a jejich následný rychlejší pokles v jejím průběhu u svalů 

s vyšším podílem rychlých svalových vláken (typu IIA (FOG, „fast oxidative and 

glycolytic“) a IIB (FG, „fast glycolytic“). Stejně tak velikost svalového vlákna je 

v lineárním vztahu k hodnotám mediánu frekvence na začátku svalové kontrakce 

a velikosti jejich poklesu s nástupem svalové únavy. Stejné závěry uvádějí také Roy, 

De Luca (1989). 



60 
 

2.3  M. BICEPS BRACHII, ANATOMIE A FUNKČNÍ VZTAHY 

Pro klinickou studii provedenou v rámci této disertační práce byl zvolen m. biceps 

brachii jednak pro svou dobrou dostupnost z hlediska zvolené povrchové 

elektromyografie, jednak pro lepší porovnatelnost výsledků s ostatními studiemi. Na 

tomto svalu byly provedeny četné studie zabývající se zpřesněním metodiky hodnocení 

mediánu počáteční frekvence EMG signálu a změn frekvenčního spektra během trvající 

kontrakce (Roy, De Luca, 1989; Basmajian, De Luca, 1985) a také řada experimentů 

zaměřených na ověření vlivu tapingu na svalovou aktivitu pracuje právě s m. biceps 

brachii (Králová Moc, 2014; Duck-Won, Seung-Chul, 2013; Fratocchi et al., 2012). 

Následující kapitola přibližuje nejnovější poznatky týkající se anatomie, morfologie 

a funkce m. biceps brachii. 

2.3.1  Anatomie a morfologie m. biceps brachii 

Anatomie m. biceps brachii je zajímavá už jen proto, že m. biceps brachii je uváděn 

jako sval s největší anatomickou a morfologickou variabilitou (Avadhani, Chakravarhi, 

2012). Nejnovější studie popisují stále nové abnormality a anatomické a morfologické 

variace bicepsu. M. biceps brachii bývá typicky popisován jako dvouhlavý sval, kdy 

caput longum začíná na tuberculum supraglenoidale lopatky a caput breve na processus 

coracoideus lopatky, distálně pak formují společnou šlachu, jejíž hlavní část se upíná 

v oblasti tuberositas radii a vedlejší šlacha v oblasti aponeurosis musculi bicipitis brachii 

(lacertus fibrosus) (Čihák, 2001). Ve zhruba 20% případů však vykazuje morfologie 

bicepsu výše zmíněnou variabilitu. Přesný přehled dosud popsaných stavů poskytuje 

Tabulka 5. 

Tab. 5: Morfologické abnormality bicepsu a relativní četnost jejich výskytu (Avadhani, 

Chakravarhi, 2012) 

Morfologická variace m. biceps brachii % výskytu 

normální m. biceps brachii  - dvě hlavy 79,16 

m. biceps brachii - tříhlavý 16,66 

m. biceps brachii - čtyřhlavý 2,08 

m. biceps brachii – dvouhlavý, ale hlavy se distálně 

nespojují 
2,08 

abnormální úpon bicipitální aponeurózy 2,08 

abnormální místa začátku m. biceps brachii 2,08 
 

Je dobré mít povědomí o anatomických rozdílnostech bicepsu, zejména 

při hodnocení výsledků studií (a případné variability výsledků) zaměřených na tento sval. 
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Obr. 25: Anatomické poměry m. biceps brachii (v případě dvouhlavého bicepsu) (Gray, 2011) 

 

Dále je na tomto místě vhodné věnovat pozornost složení a typu svalových vláken 

m. biceps brachii. Jedná se o jeden z faktorů, který vypovídá o typické tendenci reakce 

svalu na jednostranné zatěžování. Ani zde nepanuje názorová jednotnost různých zdrojů. 

V literatuře se můžeme setkat se zařazením tohoto svalu mezi čistě fázické (Colling, 

2012), s převahou vláken II. typu. Colling (2012) uvádí jejich průměrné zastoupení 

(dostupné studie vykazují variabilitu složení v závislosti na typu zátěže svalu a typu 

tréninku) u m. biceps brachii 53,5 %. Někdy v rámci celých tonických nebo fázických 

řetězců bývá uváděn jako tonický flekčně-pronační řetězec horní končetiny a fázický 

extenčně – supinační (Page et al., 2010). Z tohoto pohledu pak nemůžeme m. biceps 

brachii coby flexor lokte a supinátor předloktí jednoznačně zařadit. Zařazení bicepsu mezi 

fázické i tonické svaly uvádí také Kolář (2002), kdy je dlouhá hlava bicepsu uváděna jako 

fázická, naopak krátká hlava jako tonická. 

 

2.3.2  Fyziologická funkce a funkční vztahy m. biceps brachii 

Z pohledu funkční anatomie je přímý pohybový účinek bicepsu zmiňován 

u loketního a ramenního kloubu (Véle, 1997; Dylevský, 2000). Skrze svalová zřetězení 

a úzký funkční i anatomický vztah pletence ramenního a krční páteře (Ludewig, Cook, 

1996; Nieminen et al., 1993) můžeme uvažovat také o vzájemném vztahu m. biceps 

brachii – krční páteř. V běžně dostupné literatuře zaměřené na funkční anatomii 

a kineziologii bývá uváděn především flekčně - supinační účinek m. biceps brachii na 
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loketní a abdukčně-addukční a flekční na ramenní kloub (Véle, 1997; Dylevský, 2000). 

Jak ovšem ukazují EMG studie posledních několika desetiletí, je intenzita pohybového 

působení bicepsu ve výše uvedeném smyslu závislá na řadě faktorů (především úhlové 

nastavení kloubů, rychlost pohybu v kloubu a velikost zatížení/odporu) (Basmajian, 

De Luca, 1985; Véle, 1997; Véle, 2006). 

Co se týče pohybového účinku m. biceps brachii (popř. i jeho antagonisty m. triceps 

brachii) na ramenní kloub, fungují spíš jako svaly pomocné a fixační (Véle, 2006). 

Basmajian a De Luca (1985) dle Furlaniho (1976) na základě provedené EMG studie 

uvádějí při flexi v kloubu ramenním proti odporu a s extendovaným loketním kloubem 

zjištěnou aktivitu v krátké i dlouhé hlavě m. biceps brachii. Co se týče abdukce 

v ramenním kloubu proti odporu, dochází k aktivaci krátké i dlouhé hlavy bicepsu, během 

addukce proti odporu dochází k nárůstu aktivity v polovině krátké hlavy bicepsu, přičemž 

dlouhá hlava se neaktivuje. Dále uvádějí, že při rotačních pohybech v ramenním kloubu, 

dlouhá hlava nemá na tento pohyb žádný vliv, ale krátká hlava někdy pomáhá vnitřní 

rotaci. U loketního kloubu jde pro m. biceps brachii o účinek flekčně-supinační.  

Pro flekční působení se m. biceps brachii nejlépe uplatňuje při supinačním 

postavení předloktí a to i bez odporu, při mírném zatížení (1 kg) ve střední poloze a téměř 

žádnou roli nehraje při flexi pronovaného předloktí (to až pouze při zatížení větším než 

2 kg) (Basmajian, De Luca, 1985). Zajímavá je také koaktivační činnost všech flexorů 

lokte (m. biceps brachii, m. brachialis, m. brachioradialis) během pomalé flexe v lokti při 

supinovaném předloktí, která vykazuje velkou variabilitu a závislost na individuálních 

pohybových vzorech. Asi v polovině případů začíná aktivita flexorů synchronně, v tomto 

případě pak však již nestejně končí, naopak u těch jedinců, kde se jednotlivé flexory 

zapojují po zahájení pohybu do flexe postupně je konec jejich aktivity na konci pohybu 

synchronní (Basmajian, De Luca, 1985; dle Basmajian, Latif, 1957). Účinnost flexorů 

lokte také závisí na flekčním úhlu v loketním kloubu (Véle, 2006). Při maximální extenzi 

lokte je účinnost flexorů malá, při semiflexi se zvětšuje a nejvyšší je při flexi kolem 90°, 

přičemž není stejná pro jednotlivé flexory zvlášť - pro m. brachioradialis 100-110° a pro 

m. biceps brachii 80-90°. Tyto rozdíly jsou dány vzdáleností úponu svalu od kloubu, ve 

kterém pohyb provádí, a také na úhlové rychlosti pohybu, kdy při pomalém flexním 

pohybu se zátěží nebo i bez ní je aktivní m. biceps brachii i m. brachioradialis a při 

rychlém pohybu převažuje m. brachioradialis. Co se týče supinačního působení bicepsu, 
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uplatňuje se především při semiflexi či flexi loketní, při extendovaném lokti teprve až při 

zvýšené zátěži (Basmajian, De Luca, 1985). 

Vztah m. biceps brachii k ramennímu kloubu a krční páteři 

S ramenním kloubem komunikuje m. biceps brachii přímo. Naproti tomu s krční 

páteří se tak děje již jen prostřednictvím svalových smyček a delších svalových zřetězení. 

Ramenní kloub (pletenec ramenní) je tedy prostředníkem v přenosu vlivů z krční páteře 

na oblast horní končetiny a naopak. Významnou roli v nastavení ramenního kloubu pak 

hraje fixace lopatky, která se děje prostřednictvím čtyř svalových smyček spojujících 

pletenec ramenní s trupem. Tyto svalové smyčky, které budou dále detailněji uvedeny, 

jsou významné pro nastavení polohy jamky ramenního kloubu a tím i pro funkci celého 

pletence ramenního a paže. Při změně rovnováhy v těchto smyčkách (úzce související 

s osovým orgánem) (Vojta, Peters, 1995; Kolář, 2002) se mění konfigurace pletence 

ramenního. Ve hře jsou při tom obvykle i zevní rotátory ramenního kloubu 

(m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis a m. teres minor). Změna napětí 

v některém z uvedených svalů změní výchozí postavení v ramenním kloubu a vede k jeho 

decentraci (Véle, 2006) Při popisu funkce jednotlivých smyček vychází Véle z Hoepkeho 

práce „Das Muskelspiel des Menschen“ (Hoepke, Kantner, 1966) 

Řetězce mezi trupem a lopatkou 

1. Smyčka pro abdukci a addukci lopatky 

vertebrae – m. rhomboideus – scapula – m. serratus anterior – costae 

2. Smyčka pro elevaci a depresi lopatky 

hlava – m. trapezius superior  

krční páteř – m. levator scapulae – scapula 

hrudní páteř – m. trapezius inferior 

 

3. Smyčka pro depresi a elevaci ramene  

žebra – m. pectoralis minor – scapula – m. trapezius pars descendens – obratle 

4. Smyčka fixující lopatku 

obratle – m. trapezius pars transversa – scapula – m. serratus anterior – žebra 

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že pohlížet na oblast pletence ramenního, paže 

a krční páteře izolovaně bez komplexního pohledu na celý posturální systém by bylo 

chybné, protože je mezi nimi oboustranně působící funkční dynamický vztah. Je potřeba 

mít stále na vědomí, že jejich aktuální nastavení je výsledkem globálních svalových 
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souher. Proto při samotném měření klinické studie v rámci této disertační práce je kladen 

důraz na přesné nastavení polohy a jejím udržení v průběhu celého měření. 
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3  CÍLE PRÁCE, ÚKOLY A HYPOTÉZY 

3.1  Cíle práce 

Cílem disertační práce bylo zhodnotit vliv pružného tapu aplikovaného dvěma 

různými způsoby (s tahem od anatomického úponu k začátku a opačně) v průběhu 

svalových vláken m. biceps brachii na počáteční aktivitu tohoto svalu a nástup svalové 

únavy hodnocené pomocí změn frekvenčního spektra EMG signálu u zdravých jedinců. 

3.2  Úkoly 

1. Rešerše literatury zabývající se metodou tapingu, vlivem tapingu na svalovou aktivitu, 

problematikou svalové únavy a jejího hodnocení pomocí EMG 

2. Na základě poznatků literární rešerše zpracovat metodiku klinické studie, formulovat 

výzkumné otázky a hypotézy 

3. Vytvořit výzkumný soubor pro experimentální studii 

4. Realizace klinické studie 

5. Zpracování a interpretace výsledků, diskuse, vyvození závěrů a doporučení pro praxi 

3.3  Vědecké otázky 

VO1        Ovlivní aplikace pružného tapu v průběhu svalových vláken m. biceps brachii 

úroveň počáteční aktivity tohoto svalu při izometrické svalové kontrakci 

hodnocenou pomocí mediánu frekvence EMG signálu? 

VO2        Ovlivní aplikace pružného tapu v průběhu svalových vláken m. biceps brachii 

nástup svalové únavy tohoto svalu při izometrické svalové kontrakci 

hodnocené pomocí strmosti poklesu mediánu frekvence EMG signálu? 

VO3 Má vliv směr tahu tapu aplikovaného v průběhu svalových vláken na úroveň 

počáteční aktivity svalu a nástup svalové únavy při izometrické svalové 

kontrakci hodnocené pomocí změn frekvenčního spektra EMG signálu?  

3.4  Hypotézy 

H1  Tape 1 aplikovaný na m. biceps brachii směrem od anatomického úponu k 

začátku sníží hodnotu mediánu frekvence EMG signálu na počátku izometrické 

kontrakce. 
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H2 Tape 2 aplikovaný na m. biceps brachii směrem od anatomického začátku 

k úponu zvýší hodnotu mediánu frekvence EMG signálu na počátku 

izometrické kontrakce. 

H3  Tape 1 aplikovaný na m. biceps brachii směrem od anatomického úponu 

k začátku zrychlí pokles hodnot mediánu frekvence EMG signálu během 

izometrické kontrakce tohoto svalu. 

H4  Tape 2 aplikovaný na m. biceps brachii směrem od anatomického začátku 

k úponu zpomalí pokles hodnot mediánu frekvence EMG signálu během 

izometrické kontrakce tohoto svalu. 
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4  METODIKA PRÁCE 

4.1  Metodický postup teoretické části práce 

Teoretická část práce vznikla na základě podrobné literární rešerše s cílem 

vytvoření komplexního přehledu současných poznatků týkajícího se metody tapingu 

s užším zaměřením na vliv tapu na svalovou aktivitu. Teoretická část obsahuje také 

systematický přehled odborných článků o metodě tapingu sestavený s důrazem na kvalitu 

jimi poskytovaných důkazů hodnocenou pomocí škály PEDro Scale, který poukázal na 

nedostatek kvalitních studií týkajících se vlivu tapu na svalovou aktivitu. Dalším cílem 

teoretické části bylo vytvořit podklady pro sestavení kvalitní metodiky samotné klinické 

studie.  

Kritériem pro vyhledávání literárních zdrojů byl anglický, německý a český jazyk. 

Informačními zdroji byly oborové bibliografie, referátové časopisy, online a offline 

databáze, katalogy knihoven, webové stránky; učebnice, příručky, monografie; periodika 

(tituly odborných časopisů, elektronických konferencí, novin, věstníků, zpravodajů, 

bulletinů, ročenek); výzkumné a vývojové zprávy, diplomové, rigorózní a disertační 

práce; elektronické dokumenty. Výsledek sběru dat je validní s ohledem na přesnost 

citace informačních zdrojů dle normy ČSN ISO 690: 2011. Vyhledávání výše zmíněných 

zdrojů probíhalo pomocí klíčových slov. 

Klíčovými pro vyhledávání v českém jazyce byly taping, kinesiotaping, svalová 

aktivita, povrchová elektromyografie, svalová únava, m. biceps brachii. 

Klíčovými slovy pro vyhledávání v anglickém jazyce byly taping, kinesiotaping, 

muscle aktivity, suface electromyography, muscle fatigue, m. biceps brachii. 

Klíčovými slovy pro vyhledávání v německém jazyce byly Taping, Kinesiotaping, 

Muskelaktivität, Oberflächen-Elektromyographie, Muskelermüdung, m. biceps brachii. 

Metodika systematického přehledu vytvořeného v rámci teoretické práce je 

podrobně rozepsána v kapitole 2.1.5. 

 

 

 

 



68 
 

4.2  Metodický postup experimentální části práce 

4.2.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Do klinické studie bylo zahrnuto 20 záměrně vybraných zdravých subjektů (8 žen 

a 12 mužů, ve věku 21 – 40 let, průměrný věk 29, 2 let). Jednalo se o jedince z běžné 

populace s pravidelnou pohybovou aktivitou na úrovni rekreačního sportu. 

Vybraní probandi nesměli:  

- v posledním roce trpět žádnou bolestí v oblasti pohybového aparátu 

- prodělat žádný úraz v oblasti horních končetin a krční páteře 

Tyto podmínky byly zjišťovány formou dotazu. Dále bylo aspekcí zhodnoceno 

postavení hlavy, krční a hrudní páteře, pletenců ramenních a horních končetin, aby byly 

vyloučeny výraznější odchylky od normálního držení, které by mohly souviset 

s narušením svalové rovnováhy. Hodnocení bylo prováděno vždy stejným 

fyzioterapeutem. Pro měření byla zvolena nedominantní horní končetina. Probandům 

bylo doporučeno, aby nejméně 24 hod před měřením neprováděli žádné činnosti, které 

by vedly k přetížení horních končetin. Před vlastním měřením podepsali probandi 

informovaný souhlas (viz Příloha č. 2), ve kterém byli seznámeni s podobou a průběhem 

experimentu. Výzkum byl schválen etickou komisí FTVS UK dne 18. 4. 2014 pod 

jednacím číslem 128/2014 (viz Příloha 1). 

 

4.2.2 Měřící zařízení 

Pro měření povrchové elektromyografie byl použit přístroj Tele Myomini 16 od 

firmy Neurodata a dále jednorázové samolepicí Ag/AgCl (stříbro/chlorid sodný) 

elektrody opatřené vodivým gelem, s průměrem adhezivní plochy 3,8 cm a průměrem 

vodivé plochy 1 cm, které odpovídají evropským doporučením pro povrchovou 

elektromyografii SENIAM (Surface Electromyography for Non-invasive Assesment of 

Muscles) (Konrad, 2005). 

 

4.2.3 Metodika tapingu 

Pro účely této klinické studie byla použita pružná tapovací páska o šíři 5cm 

(BB Tape, Altermed Co., Ldt, Korea). Jedná se o materiál z bavlny, která obaluje vysoce 

pružná vlákna polyuretanu. Protažitelnost uváděná výrobcem je 170-180%. 
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Na podkladový materiál je již nanesen s 10-15% protažením. Na straně aplikované na 

kůži je akrylové lepidlo s mezerami ve zvlněném vzoru.  

Před samotnou aplikací tapu proběhla příprava tapovaného místa odmaštěním 

alkoholovým přípravkem. Tape byl aplikován v podobě jednoduché pásky (tzv. „I“ tape), 

jejíž podélná osa byla orientována souhlasně s průběhem svalových vláken m. biceps 

brachii nad laterální polovinou m. biceps brachii (tedy spíše v oblasti m. caput longum), 

tak aby bylo ponecháno místo pro aplikaci elektrod.  

Hodnoceny byly 2 způsoby aplikace pásky: 

Tape 1, který byl nalepen v průběhu svalových vláken m. biceps brachii ve směru od jeho 

anatomického úponu k začátku s napětím asi 25 % (dle výsledků rešerše v teoretické části 

práce předpokládáme v tomto případě inhibiční působení tapu na svalovou aktivitu) 

Tape 2, který byl nalepen v průběhu svalových vláken m. biceps brachii ve směru od jeho 

anatomického začátku k úponu s napětím asi 25 % (dle výsledků rešerše v teoretické části 

práce můžeme v tomto případě předpokládat facilitační působení tapu na svalovou 

aktivitu), viz Kap. 2.1.6. 

Tapy byly probandům aplikovány vždy bezprostředně před samotným měřením 

v korigovaném sedu s 90° ventrální flexe v kloubu ramenním (distální konec humeru 

podložen hrazdou), s maximální extenzí loketní a supinovaným předloktím. Pro ukotvení 

tapu na začátku a konci byl tape nalepen bez tahu (zhruba 2,5cm od konce pásky). Tape 

byl aplikován vždy stejným fyzioterapeutem. Pro dosažení co nejpřesnější velikosti tahu 

pásky, vycházela aplikace tapu z předem provedeného antropometrického měření délky 

paže. Délka paže (ar) byla měřena jako vzdálenost mezi antropometrickými body 

acromiale (a) a radiale (r). Antropometrické měření bylo prováděno textilním pásovým 

měřidlem s přesností na 0,5 cm (Kopecký et al., 2013).  

Individuálně přizpůsobená délka tapu (t), tak, aby byla velikost tahu tapu u všech 

probandů srovnatelná, přibližně o velikosti 25% protažení, byla počítána jako 

0,85 násobek takto naměřené délky paže. Tím při aplikaci na plnou délku paže dosáhneme 

zhruba 15% protažení, což je, pokud uvažujeme již 10% předpětí tapu na podkladové 

pásce, celkový tah 25%.  

t = 0,15 x ar (vzdálenost acromiale-radiale) 
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Tab. 6: Přehled základních údajů probandů, pohlaví, věk, výsledky antropometrického 

měření paže a vypočtené individuálně přizpůsobené délky tapů 

Proband 

č. 

Pohlaví 

(muži M / ženy Ž) 

Věk 

(roky) 

Délka paže (cm) 

(acromiale-radiale) 

Délka tapu 

(cm) 

1 Ž 24 30,0 25,5 
2 M 40 28,0 23,8 

3 Ž 30 28,0 23,8 

4 M 24 30,0 25,5 

5 Ž 32 29,0 24,7 

6 M 26 33,0 28,1 

7 M 22 31,0 26,4 

8 Ž 26 32,0 27,2 

9 Ž 28 30,0 25,5 

10 M 25 35,0 29,8 

11 M 35 32,0 27,2 

12 M 32 32,0 27,2 

13 M 33 32,0 27,2 

14 M 34 35,0 29,8 

15 Ž 37 33,0 28,1 

16 M 35 30,0 25,5 

17 Ž 24 31,0 26,4 

18 M 21 34,0 28,9 

19 Ž 30 30,5 25,9 

20 M 26 34,0 28,9 

  

Obrázky 26 a 27 ukazují postup při aplikaci Tapu 1 a Tapu 2 

          

Obr. 26                      Obr. 27 

Obr. 26: Aplikace Tapu 1 s předpokládaným inhibičním účinkem; červená šipka značí směr 

aplikace tapu od loketní jamky k acromionu, modrá šipka působící tah tapu (smrštění zpět směrem 

ke kotvě) od acromionu k loketní jamce 

Obr. 27: Aplikace Tapu 2 s předpokládaným facilitačním účinkem; červená šipka značí směr 

aplikace tapu od acromionu k loketní jamce, modrá šipka působící tah tapu (smrštění zpět směrem 

ke kotvě) od loketní jamky k acromionu 
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Aplikace tapu na m. biceps brachii záměrně nevycházela z žádného konkrétního 

konceptu pracujícího s kineziologickými tapovacími páskami jako Kinesiotaping®, 

Medi-taping®, K-Taping®, K-Active taping ® a jiné, neboť způsob tapování m. biceps 

brachii není, stejně jako u jiných svalů ustálený a různé koncepty používají odlišné 

způsoby aplikace tapu na m. biceps brachii. Metodika tapingu pro tuto studii byla volena 

na základě poznatků rešerše v teoretické části (viz Kap. 2.1.6) pro ověření účinku faktoru 

působícího na svalovou aktivitu, na kterém se většina konceptů shoduje a kterým je směr 

tahu tapu, buď od anatomického úponu k začátku, nebo naopak. 

4.2.4 Průběh měření 

Měření proběhlo v kineziologické laboratoři na katedře fyzioterapie FTVS UK. Pro 

měření izometrické kontrakce m. biceps brachii byla použita speciálně vyrobená výškově 

nastavitelná hrazda pro zapření distální části zápěstí a podložení distální části paže. 

Měření probíhalo v korigovaném sedu bez zádové opěrky, kolena na šířku pánve, opora 

o celá chodidla, neměřená horní končetina s paží volně spuštěnou při těle a předloktím 

volně položeným na desce stolu, měřená horní končetina v 90° ventrální flexi v kloubu 

ramenním, 90° flexi v kloubu loketním, loket podložen, předloktí v supinaci, zápěstí 

opřené proti hrazdě. Poloha horní končetiny byla zvolena dle doporučení pro měření 

maximální volní kontrakce (MVC) m. biceps brachii (Konrad, 2005). Poloha trupu 

a hlavy byla sledována pomocí spuštěné olovnice tak, aby kyčelní kloub, ramenní kloub 

a prodloužení zevního zvukovodu ležely na svislici. Ventrální flexe 90° v kloubu 

ramenním a 90° flexe v kloubu loketním byly nastaveny před vlastním měřením pomocí 

manuálního dvouramenného kovového goniometru (udávaná přesnost manuální 

goniometrie je 5°) a zafixovány přesně odpovídajícím nastavením hrazdy (Haladová, 

Nechvátalová, 1997). 

     

 Obr. 28: Výchozí poloha pro měření, pohled zepředu a z boku 
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Dvě jednorázové samolepící Ag/AgCl elektrody opatřené vodivým gelem, 

s průměrem adhezivní plochy 3,8cm a průměrem vodivé plochy 1cm, byly nalepeny na 

kůži nad m. biceps brachii v jeho distální a mediální části (laterálně byl aplikován tape) 

vždy minimálně 5 min před začátkem měření, aby byla dodržena dostatečná doba pro 

ustálení elektrického odporu povrchu detekované oblasti (Konrad, 2005). Před nalepením 

byla velikost adhezivní plochy elektrod upravena tak, aby po aplikaci odpovídala 

interelektrodová vzdálenost 2cm. Referenční elektroda byla umístěna na trnový výběžek 

obratle C7. 

    

Obr. 29              Obr. 30 

Obr. 29:  Reálné umístění tapu a elektrod  

Obr. 30:  Schematické umístění tapu (1) a elektrod (2, 3) vzhledem k průběhu vláken 

m. biceps brachii 

 

Elektrody byly připojeny k přístroji Tele Myomini 16 od firmy Neurodata a systém 

byl dále propojen s počítačem opatřeným speciálním softwarem MyoResearch XP Master 

Edition. Součástí měření byl také časově synchronizovaný videozáznam pro umožnění 

zpětné kontroly průběhu měření a jeho srovnání se zaznamenanými hodnotami sEMG. 

Pásmové rozmezí pro vlastní měření bylo 5-500 Hz a vzorkovací frekvence 

1500 Hz. U každého subjektu byla nejprve změřena maximální svalová kontrakce (MVC) 

m. biceps brachii (izometricky, proti manuálnímu odporu) a určena hodnota 30% MVC. 

Před vlastním měřením MVC provedl každý proband jednu zkušební maximální volní 

kontrakci v dané pozici, jak doporučuje Ankrum (2000), dle kterého bez tohoto nácviku 

hrozí podhodnocení MVC o 20-40 %. Maximální izometrická kontrakce m. biceps 

brachii byla stanovena funkcí softwaru MyoResearch XP Master Edition na základě 

hodnot 3 měření o délce 10s s doporučenou 30s pauzou mezi jednotlivými měřeními pro 

optimální regeneraci (Konrad, 2005; Bernard, 2006).  

Samotné měření probíhalo v podobě tří tříminutových izometrických kontrakcí 

o intenzitě 30 % MVC ve výše popsané poloze v korigovaném sedu s odporem proti 



73 
 

hrazdě. Požadovaná intenzita izometrické kontrakce byla udržována pomocí 

biofeedbacku. Dobrovolníci měli přímo před sebou monitor počítače, kde sledovali 

pomocí speciálního sloupcového diagramu aktuální hodnotu MVC.  Mezi jednotlivými 

měřeními byla vždy 30 min pauza na regeneraci. Nejprve byla změřena 3 min trvající 

izometrická kontrakce bez tapu, poté s Tapem 1 a s Tapem 2. Taping byl aplikován vždy 

bezprostředně před měřením, stejným fyzioterapeutem a ihned po měření odstraněn. 

U všech probandů bylo dodrženo stejné pořadí prováděných měření. 

Design studie byl inspirován již provedenou studií Rainoldi et al. (1999) zkoumající 

reliabilitu opakovaných souvislých izometrických kontrakcí m. biceps brachii 

hodnocených pomocí střední hodnoty frekvenčního spektra EMG signálu. U 10 probandů 

byla provedena 30 s izometrická kontrakce o intenzitě 10%, 30%, 50% a 70% MVC, 

3x po sobě s 5 min pauzou a stejné měření bylo opakováno po 3 dny. Spolehlivost měření 

byla hodnocena pomocí vnitrotřídního koeficientu korelace a byla určena jako dostatečně 

spolehlivá pro opakovaná měření v rámci stejného probanda i při měření v různých dnech 

pro nižší intenzity izometrické kontrakce (tj. 10% a 30% MVC). Pro hodnoty do 50% 

MVC se ukázala doba regenerace 5 min mezi opakovanými měřeními jako dostatečná. 

Horší už byla reliabilita testu při srovnání hodnot mezi probandy. Tento fakt je dále 

zohledněn v kapitole 4.2.5 zavedením poměrného koeficientu pracujícího při 

interindividuálním srovnávání s poměrem hodnoty mediánu frekvence EMG signálu pro 

stav Tape (1,2)/ bez Tape u jednoho probanda. Pro studii provedenou v rámci této 

disertační práce byl však z možných frekvenčních charakteristik zvolen medián 

frekvence, na rozdíl od studie Rainoldi et al. (1999) pracující se střední hodnotou 

frekvence EMG signálu. Zde vycházíme z doporučení Roy a De Luca (1989), kteří 

se touto problematikou zabývají v mnoha studiích a medián frekvence považují za méně 

ovlivnitelný šumem a více citlivý na biochemické a fyziologické změny. Dále byla pro 

tuto klinickou studii prodloužena doba trvání izometrické kontrakce se zvolenou 

intenzitou 30% na 3 minuty, aby mohl být sledován delší úsek svalové činnosti. Úměrně 

k tomu byla prodloužena také doba regenerace mezi jednotlivými měřeními na 30 min. 

Tato doba byla zvolena na základě vzorce pro výpočet doporučené doby regenerace po 

izometrické svalové kontrakci o dané době trvání a intenzitě (% MVC), uvedeného 

v práci Bernard (2006), která je zaměřena na design studií pracujících s izometrickou 

svalovou kontrakcí, vycházejícího z tzv. „Rohmertových křivek“ pro odhad času 
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kompletní regenerace dle intenzity a doby předchozí izometrické kontrakce, viz Obr. 31 

(Bernard, 2006, dle Rohmert, 1960, 1973a a 1973b). 

trec [min] = 18.(tcon / tend)
1.4.(%MVC/100% - 0.15)0.5 tcon 

(kde trec = čas regenerace (recovery time), tcon = reálná doba kontrakce (contraction 

time), tend = maximální doba výdrže pro danou intenzitu v % MVC (endurance time), tend 

se dále vypočítává podle níže uvedeného vzorce) 

tend [min] = -1.5 + 2.1/(%MVC/100) - 0.6/(%MVC/100)2 + 0.1/(%MVC/100)3 

Doporučená minimální doba regenerace dle uvedeného vzorce pro studii 

provedenou v rámci této disertační práce je 26 min. Pro snazší praktické provedení 

nastavujeme regenerační pauzy mezi jednotlivými měřeními na výše zmíněných 30 min.  

 

Obr. 31:  Rohmertovy křivky doby úplné regenerace svalu po izometrické kontrakci v závislosti 

na délce a intenzitě kontrakce (% MVC) (Bernard, 2006, dle Rohmert, 1960) 

 

4.2.5  Analýza dat 

Záznamy z jednotlivých měření byly podrobeny frekvenční analýze v programu 

MyoResearch XP Master Edition 1.06 od firmy Noraxon Inc. USA. Jako sledovaná 

frekvenční charakteristika byl zvolen medián frekvence, který je dle De Luca, na rozdíl 

od průměru nebo střední hodnoty, méně ovlivnitelný šumem a více citlivý na 

biochemické a fyziologické změny (De Luca, 1997). Průběh změn frekvence 
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elektromyografického signálu během tříminutového záznamu byl vyhodnocován pomocí 

regresní analýzy lineárním fitem. 

Hodnocenými parametry průběhu změn mediánu frekvence byly zvoleny: 

1. Konstantní člen přímkové aproximace pro přímku proloženou hodnotami mediánu 

frekvence během tříminutové izometrické kontrakce tzv. „Intercept“ (q) (jehož jednotkou 

je Hz), který označuje bod, kde regresní přímka poklesu mediánu frekvence ve 

sledovaném tříminutovém intervalu protne osu Y. Čím větší hodnoty nabývá, tím větší je 

počáteční aktivita sledovaného svalu (hodnocená mediánem frekvence EMG signálu). 

2.  Lineární člen přímkové aproximace pro přímku proloženou hodnotami mediánu 

frekvence během tříminutové izometrické kontrakce tzv. „Slope“ (k), jehož jednotkou je 

Hz/10s a který vypovídá o velikosti průměrného poklesu mediánu frekvence EMG 

záznamu m. biceps brachii během jeho tříminutové izometrické kontrakce, tedy 

o velikosti svalové únavy, tzv. „metabolic fatigue“, kdy ještě nedošlo navenek k poklesu 

výkonu, ale již můžeme sledovat změny frekvenčního spektra elektromyografického 

signálu, odvíjející se od biochemických a metabolických změn ve sledovaném svalu. 

Vzhledem k tomu, že během svalové práce s postupující únavou svalu hodnota mediánu 

frekvence elektromyografického signálu klesá, nabývá (k) vždy záporných hodnot. Čím 

větší je potom velikost (k) v absolutní hodnotě, tím větší průměrný pokles mediánu 

frekvence na periodu nastal (Basmajian, De Luca, 1985). 

 

Byla sledována rozdílnost těchto parametrů u měření bez tapu v porovnání vždy 

s měřením u jednoho ze dvou výše popsaných způsobů aplikace tapu (viz Kap. 4.2.3 

Metodika tapingu) 

 

Data byla dále pro ověření hypotéz testována z pohledu věcné i statistické 

významnosti. Statistická významnost zkoumá, zda je výsledek výzkumu dosažen 

náhodou nebo proměnlivostí výběrových dat, jinými slovy je-li výsledek zobecnitelný na 

populaci, kterou zkoumáme. Věcná významnost se zabývá tím, zda je výsledek užitečný 

v reálném světě (Soukup, 2013, dle Kirk, 1996). Na vhodnost použití nejen statistické, 

ale i věcné významnosti při hodnocení výsledků výzkumu poukazuje řada autorů, 

v oblasti kinantropologie např. Blahuš (2000) a Hendl (2004), v medicínské metodologii 

řeší tuto problematiku částečně také učebnice Euromise (2015). Hodnocením dat 
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z pohledu věcné významnosti přímo při zkoumání pohybové aktivity se zabývá práce 

Sigmundová, Sigmund (2012).   

Doporučený postup přijetí/ zamítnutí hypotézy při srovnání věcné a statistické 

významnosti uvádějí Hebák et al. (2005) viz Tab. 7. 

Tab. 7: Doporučený postup potvrzení nebo zmítnutí hypotézy při srovnání statistické a věcné 

významnosti (Hebák et al., 2005) 

 věcná 

statistická ano ne 

ano 
jednoznačné potvrzení 

spíše nepřijmout, výsledek může být 

ovlivněn velkým výběrem souboru dat 

ne spíše nepřijmout, výsledek je 

neprůkazný, může být náhodným 

jevem 
jednoznačné zamítnutí 

 

Pro testování věcné významnosti výsledků volíme Cohenův test (Cohenovo d), 

který hodnotí relativní změnu průměrů proměnné vzhledem ke směrodatné odchylce 

měření ve skupině. Výhodou koeficientu je jeho nezávislost na rozsahu výběru, což je 

vzhledem k malému výzkumnému souboru žádoucí (Cohen, 1994). Cohenovo d může být 

obecně reálné číslo v intervalu od −∞ do +∞, běžně ale nabývá hodnot v řádu jednotek. 

Pokud vyjde hodnota kladná, znamená to, že sledovaná veličina má větší hodnotu v první 

experimentální skupině a v případě záporné hodnoty Cohenova d je naopak hodnota 

v první experimentální skupině nižší. Cohen také definoval určitá rozpětí pro svou míru 

a přiřadil jim názvy, které vypovídají o velikosti rozdílu mezi skupinami (Soukup, 2013). 

Pro hodnotu Cohenova d v intervalu od 0,2 do 0,5 hovoříme o malé významnosti, 

v intervalu od 0,5 do 0,8 znamená střední významnost a Cohenovo d větší než 0,8 

odpovídá významnosti velké. Pokud má Cohenovo d hodnotu pod 0,2 nejsou výsledky 

věcně významné (Sigmundová, Sigmund, 2012; Cohen, 1994; Cohen, 1988).  

Pro výpočet Cohenova d využíváme dle doporučení Soukupa (2013) vzorec 

vycházející z hodnot t- statistiky, konkrétně testového kritéria dvouvýběrového t-testu (t):  

 

kde df značí počet stupňů volnosti příslušného t-testu a n1 a n2 jsou velikosti prvního 

a druhého experimentálního souboru (Soukup, 2013). 
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Už hodnocení věcné významnosti vypovídá spíše pro zamítnutí stanovených 

hypotéz, neboť velikost Cohenova d hovoří u jednotlivých výsledků buďto pro malou 

nebo žádnou věcnou významnost. Přesto pro úplnost ještě testujeme výsledky z pohledu 

významnosti statistické. 

Pro testování statistické významnosti jsme využili programy Microsoft Excel 

a IgorPro 6 (Wavemetrics, 2013). Nejprve byl proveden Levenův test pro zjištění 

homogenity rozptylů, jehož výsledky v žádném z testovaných případů nenaznačovaly 

významné porušení homogenity. Poté byla data testována pro zjištění normality dat 

a jejich rozložení pomocí Shapiro-Wilk W testu. Kritická hodnota W Shapiro-Wilk testu 

pro výzkumný soubor čítající 19 probandů dle normy ČSN 01 0225 je 0,901 (p < 0,05). 

Vzhledem k tomu, že u všech souborů dat vycházela hodnota W testu nad kritickou 

hodnotu, nulovou hypotézu o normálním rozložení dat nezamítáme. W Test potvrzuje 

normální rozdělení dat. Konkrétní hodnoty Cohenova d, Levenova testu a Shapiro-Wilk 

testu pro jednotlivé soubory dat jsou uvedeny v tabulkách č. 8 a 9 v kapitole 5. Výše 

uvedená zjištění ospravedlňují k použití parametrických testů k testování stanovených 

hypotéz. Za tímto účelem byl zvolen T-test. Hladina statistické významnosti byla 

nastavena na 0,05 (Hendl, 2004; Bethea et al., 1995). 

Hodnota Slope (k) a Intercept (q) pro jednotlivá měření byla určena pomocí regresní 

přímky závislosti frekvence na čase, respektive čísle desetisekundové periody. Lineární 

koeficient přímky je tedy označen k a absolutní člen q. Použití absolutního členu regresní 

přímky namísto počáteční hodnoty frekvence eliminuje rozkolísanost dat, která se 

projevovala u všech probandů. Lineární regrese byla vyhodnocena včetně odchylek σk,q 

parametrů k a q. 

Pro samotnou deskriptivní statistiku byl při výpočtu výsledných hodnot „Slope“ (k) 

a „Intercept“ (q) použit vážený, raději než aritmetický průměr a rozptyl a z něj pak byla 

vypočítána směrodatná odchylka. Byla použita klasická váha 1 𝜎𝑘
2⁄ , resp. 1 𝜎𝑞

2⁄ . 
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Obrázek 32 ilustruje jedno měření i s vykreslenou regresní přímkou. 

 

Obr. 32: Ukázka grafického záznamu hodnot mediánu frekvence EMG signálu při izometrické 

kontrakci m. biceps brachii o velikosti 30% MVC získaných z jednoho měření u jednoho 

probanda. Průměrné hodnoty mediánu frekvence z desetivteřinových period tříminutového 

záznamu (celkem 18 hodnot), bylo dále podrobeno přímkové aproximaci, jejíž konstantní člen 

„Intercept“ (q), byl zvolen jako parametr sloužící k popisu velikosti počáteční aktivity svalu při 

izometrické kontrakci, a její lineární člen „Slope“ (k), k popisu velikosti svalové únavy při 

tříminutové izometrické kontrakci. Koeficienty regresní přímky pro zobrazené měření jsou 𝑘 =
(−0,6 ± 0,2)  Hz 10 s⁄ , 𝑞 = (65 ± 2) Hz. 

 

4.2.5  Vymezení výsledků výzkumu 

Získané výsledky vypovídající o vlivu pružného tapu aplikovaného v průběhu 

svalových vláken bezprostředně po jeho nalepení na aktivitu pod ním ležícího svalu při 

izometrické svalové kontrakci jsou uplatnitelné na zdravé jedince obou pohlaví z běžné 

populace ve věku 21-40 let. 

4.2.6  Omezení výsledků výzkumu 

Výsledky výzkumu mohou nastínit určité tendence vlivu tapingu na vybrané 

aspekty svalové aktivity při izometrické svalové kontrakci o velikosti 30% MVC 

hodnocené povrchovou elektromyografií, konkrétně mediánem frekvence EMG signálu, 

jeho hodnotou na počátku izometrické svalové kontrakce a strmostí poklesu hodnoty 

mediánu frekvence EMG signálu během jejího trvání po dobu 3 min (tj. na počáteční 

aktivitu svalu a nástup svalové únavy). Pokud se tedy bavíme v rozsahu výsledků této 

studie o možném facilitačním nebo inhibičním působení tapingu na svalovou aktivitu, je 

to vždy vztaženo k těmto vybraným hodnotícím charakteristikám. 

Dalším významným faktem z hlediska omezení výsledků studie je skutečnost, že 

u žádného z 20 probandů nedošlo během 3 min trvání izometrické svalové kontrakce 
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k tzv. „failure point“ (Basmajian, De Luca, 1985), což je fáze svalové únavy, kdy dojde 

„navenek“ k prudkému poklesu výkonu a neschopnosti dále udržet stávající činnost. 

Studie tedy nemůže hodnotit vliv tapingu na oddálení, popř. urychlení nástupu tohoto 

okamžiku během izometrické svalové práce. Výsledky jsou omezeny pouze na fázi 

tzv. „metabolic fatigue“ kdy dochází během ischemie trvale kontrahovaného svalu 

k biochemickým a metabolickým změnám, což ovlivňuje právě strmost poklesu 

frekvence EMG signálu. V praxi se ale většinou stejně s tak dlouho trvající izometrickou 

svalovou kontrakcí, aby se projevila až do fáze tzv. „contractile fatigue“ a neschopnosti 

udržení stávajícího výkonu, setkáváme spíše zřídka. 
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5  VÝSLEDKY 

Po měření musel být před vlastní analýzou dat z hodnocení vyřazen proband č. 13. 

Výsledky měření v případě Tapu 1 u tohoto subjektu vykazovaly po 3 min trvání 

izometrické kontrakce místo poklesu nárůst frekvence EMG signálu. Možné příčiny 

tohoto jevu budou dále rozebrány v diskusi. 

Konečný výzkumný soubor pro hodnocení čítal 19 záměrně vybraných subjektů 

(8 žen a 11 mužů, ve věku 21 – 40, průměrný věk 29, 0 let), u kterých byla sledována 

hodnota mediánu frekvence EMG signálu tříminutové izometrické svalové kontrakce 

o velikosti 30% MVC u m. biceps brachii ve stavu bez tapu a bezprostředně po aplikaci 

Tapu 1 s očekávaným inhibičním působením a Tapu 2 s očekávaným facilitačním 

působením.  

5.1  Vliv tapu na úroveň počáteční aktivity svalu při izometrické 

kontrakci 

Tato kapitola se zabývá výzkumnou otázkou VO1, tj. „ Ovlivní aplikace pružného 

tapu v průběhu svalových vláken m. biceps brachii úroveň počáteční aktivity tohoto svalu 

při izometrické svalové kontrakci hodnocenou pomocí mediánu frekvence EMG 

signálu? “ 

Na základě poznatků rešerše dostupné literatury byly k této otázce stanoveny 

následující hypotézy: 

H1  Tape 1 aplikovaný na m. biceps brachii směrem od anatomického úponu 

k začátku sníží hodnotu mediánu frekvence EMG signálu na počátku 

izometrické kontrakce. 

H2 Tape 2 aplikovaný na m. biceps brachii směrem od anatomického začátku 

k úponu zvýší hodnotu mediánu frekvence EMG signálu na počátku 

izometrické kontrakce. 

Hodnocen byl vliv Tapu 1 a Tapu 2 na velikost frekvence EMG signálu na počátku 

izometrické kontrakce, která byla sledována pomocí hodnoty tzv. „Intercept“ (q) 

(konstantní člen přímkové aproximace pro přímku proloženou hodnotami mediánu 

frekvence během tříminutové izometrické kontrakce), jehož jednotkou je Hz a který 

označuje bod, kde regresní přímka poklesu mediánu frekvence ve sledovaném 
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tříminutovém intervalu protne osu Y. Čím větší hodnoty nabývá, tím větší je počáteční 

aktivita sledovaného svalu při izometrické kontrakci.  

Provedená měření však neprokázala statisticky ani věcně významnou tendenci 

Tapu 1 ani Tapu 2 měnit určitým (stejným) způsobem (tj. ve smyslu aktivace nebo 

inhibice) sledovanou hodnotu q.  

Pokud jde o významnost věcnou, byla pro Tape 1 hodnota Cohenova d 0,26, což 

značí malou věcnou významnost, pro Tape 2 byla hodnota Cohenova d 0,14, což 

vypovídá o tom, že výsledky nejsou věcně významné. 

Z hlediska statistické významnosti byla data testována pomocí T-testu, pro který 

byla použita hodnota r, chápaná jako poměr hodnoty intercept (q) pro měření provedené 

s Tapem 1 nebo Tapem 2 a bez tapu. 

𝑟
tape 1,2

intercept
=

𝑞tape1, 2

𝑞bez tape

 

Pro podmínky T-testu byla stanovena nulová hypotéza H0, která předpokládá, že 

střední hodnota r se nezmění při použití Tapu 1 nebo Tapu 2 od hodnoty 1. 

T-test určil, že s pravděpodobností pouze P = 45 % v případě Tapu 1 a P = 69% 

v případě Tapu 2 lze tvrdit, že střední hodnoty intercept q se po aplikaci tapu ve srovnání 

se stavem bez tapu nezmění. Výsledky tedy nenaznačují žádnou statisticky významnou 

tendenci Tapu 1 a Tapu 2 ovlivnit okamžitě po nalepení velikost frekvence EMG signálu 

m. biceps brachii při izometrické kontrakci o velikosti 30% MVC. Tape 1 působil na 

svalovou aktivitu hodnocenou mediánem frekvence EMG signálu na počátku izometrické 

kontrakce facilitačně u 11 probandů (tj. hodnota r pro Tape 1 byla > 1), inhibičně 

u 8 probandů (tj. hodnota r pro Tape 1 byla < 1), Tape 2 potom facilitačně u 8 probandů, 

inhibičně u 11 probandů. 

Hypotézu H1, že Tape 1 aplikovaný na m. biceps brachii směrem od anatomického 

úponu k začátku sníží hodnotu mediánu frekvence EMG signálu na počátku izometrické 

kontrakce, i hypotézu H2, že Tape 2 aplikovaný na m. biceps brachii směrem od 

anatomického začátku k úponu zvýší hodnotu mediánu frekvence EMG signálu na 

počátku izometrické kontrakce, zamítáme. 

Z pohledu výzkumné otázky VO1, je závěrem této práce, že aplikace pružného tapu 

v průběhu svalových vláken m. biceps brachii úroveň počáteční aktivity tohoto svalu při 
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izometrické svalové kontrakci hodnocené pomocí mediánu frekvence EMG signálu 

statisticky ani věcně významně neovlivní. Kompletní hodnoty měření jednotlivých 

probandů a výsledných výpočtů jsou uvedeny v Tabulce 8. 

Tab. 8: Hodnoty „Intercept“ (q) získané měřením jednotlivých probandů a přehled hodnot 
výsledných výpočtů  

 

Proband 

číslo 

 
Intercept 

q bez tape 

[Hz] 

 
Intercept 

q tape 1 

[Hz] 

 
Intercept 

q tape 2 

[Hz] 

 

𝒓
𝐭𝐚𝐩𝐞 𝟏

𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐜𝐞𝐩𝐭
 

 

𝒓
𝐭𝐚𝐩𝐞 𝟐

𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐜𝐞𝐩𝐭
 

Vnitřní chyba σ  

parametru Intercept 

[Hz] 

σq bez 

tape 

 

σq 

tape 1 

 

σq 

tape 2 

 

1 57,3 64,8 56,2 1,13 0,98 0,6 2,1 1,0 

2 76,5 79,6 78,1 1,04 1,02 1,0 0,9 1,0 

3 60,5 56,5 57,9 0,94 0,96 1,0 0,7 0,7 

4 64,1 76,3 76,9 1,19 1,20 1,1 0,9 1,8 

5 48,7 53,1 53,7 1,09 1,10 0,7 1,4 1,1 

6 68,2 62,7 58,7 0,92 0,86 0,7 1,3 1,4 

7 55,1 60,0 56,9 1,09 1,03 0,9 1,3 1,2 

8 70,5 72,7 70,0 1,03 0,99 0,4 0,9 1,0 

9 63,0 61,4 61,0 0,98 0,97 1,2 1,3 1,5 

10 60,0 60,6 59,6 1,01 0,99 1,0 1,8 1,1 

11 51,8 49,2 51,0 0,95 0,98 0,6 0,8 1,1 

12 62,7 64,9 65,9 1,04 1,05 1,2 1,7 1,5 

14 46,6 45,8 44,8 0,98 0,96 1,6 1,3 1,4 

15 61,2 61,6 60,1 1,01 0,98 0,8 0,8 0,8 

16 81,5 77,1 75,9 0,95 0,93 2,4 1,8 1,0 

17 55,1 47,1 52,3 0,86 0,95 1,1 1,2 1,0 

18 52,5 62,1 60,3 1,18 1,15 2,3 1,9 1,0 

19 57,6 52,3 58,4 0,91 1,01 0,8 0,8 0,8 

20 57,6 59,1 57,6 1,03 1,00 0,7 1,3 0,8 

Vážený rozptyl * 8,03 10,43 8,13 0,08 0,06  

Vážený průměr * 60,9 61,0 60,5 1,00 0,99 

Směrodatná 

odchylka 
0,7 0,7 0,7 0,06 0,06 

Hodnoty výpočtů statistické a věcné významnosti 

Shapiro-Wilk W 

test (p crit = 0,90) 
0,96 0,95 0,92 

  

Levenův test  

(p crit = 4.11317) 

 
0,09367 0,00034 

  

Cohenovo d    0,26 0,14 

t-value (T-test)    0,76 0,41 

Kritická hodnota 

T-testu p crit [%] 

   
45 69 

* pozn.: váha pro vážené hodnoty byla 
1

𝜎2 

Grafické znázornění rozložení hodnot q z měření všech probandů pro stav bez tapu 

a s Tapem 1 a 2 vidíme v Grafu 1. 
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Graf 1:  Grafické znázornění rozložení hodnot q z měření všech probandů pro stav bez 

tapu a s Tapem 1 a 2 

 

Z pohledu reaktibility jednotlivých probandů na aplikaci Tapu 1 a Tapu 2 můžeme 

sledovat při posuzování počáteční aktivity svalu 5 kombinací reakcí, a to případ, kdy oba 

způsoby aplikace tapu ve srovnání s měřením bez tapu počáteční aktivitu svalu 

hodnocenou mediánem frekvence EMG záznamu izometrické svalové kontrakce zvýší 

(tento případ nastal u 6 probandů), dále kdy oba způsoby aplikace počáteční aktivitu svalu 

sníží (tento jev byl pozorován u 7 probandů), u 4 probandů Tape 1 počáteční aktivitu 

svalu zvýšil a Tape 2 snížil a u jednoho probanda Tape 1 počáteční aktivitu svalu snížil 

a Tape 2 zvýšil a u jednoho Tape 1 počáteční aktivitu zvýšil a Tape 2 nezměnil. Těchto 

5 typů ovlivnění hodnoty parametru „Intercept“ (q) aplikací Tapu 1 a Tapu 2 a srovnání 

se stavem bez tapu u jednoho probanda ukazují Grafy 3, 4, 5, 6, 7, uvedené v Příloze 3. 

 Přestože se během měření vyskytly různé kombinace reakcí jednotlivých probandů 

na aplikovaný Tape 1 a 2, ze kterých vidíme, že nelze v tomto případě hovořit 

o jednoznačně facilitačním nebo inhibičním působení Tapu 1 nebo Tapu 2 na daným 

způsobem hodnocenou svalovou aktivitu, můžeme však pozorovat převažující tendenci 

ke stejné reakci na tape aplikovaný v průběhu svalových vláken m. biceps brachii 

u jednoho probanda bez ohledu na směr tahu, a to při obou způsobech aplikace v průběhu 

svalových vláken buďto facilitační, nebo inhibiční. Tomuto jevu se dále budeme věnovat 

v diskusi.  
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5.2  Vliv tapu na nástup svalové únavy při izometrické kontrakci 

Tato kapitola se zabývá výzkumnou otázkou VO2: „Ovlivní aplikace pružného tapu 

v průběhu svalových vláken m. biceps brachii nástup svalové únavy tohoto svalu při 

izometrické svalové kontrakci hodnocené pomocí strmosti poklesu mediánu frekvence 

EMG signálu?“ a k ní se vztahujícím hypotézám: 

H3  Tape 1 aplikovaný na m. biceps brachii směrem od anatomického úponu 

k začátku zrychlí pokles hodnot mediánu frekvence EMG signálu během 

izometrické kontrakce tohoto svalu. 

H4  Tape 2 aplikovaný na m. biceps brachii směrem od anatomického začátku 

k úponu zpomalí pokles hodnot mediánu frekvence EMG signálu během 

izometrické kontrakce tohoto svalu. 

Hodnocen byl nástup svalové únavy pomocí velikosti poklesu hodnoty mediánu 

frekvence EMG signálu během tříminutové izometrické kontrakce. Tento pokles byl 

sledován pomocí hodnoty tzv. „Slope“ (k), (lineární člen přímkové aproximace pro 

přímku proloženou hodnotami mediánu frekvence během tříminutové izometrické 

kontrakce, jehož jednotkou je Hz/s), který vypovídá o velikosti průměrného poklesu 

mediánu frekvence m. biceps brachii během zmíněné tříminutové izometrické kontrakce.  

Hodnoty „Slope“ (k) získané měřením a dále zpracované z hlediska věcné 

i statistické významnosti však neukazují na statisticky ani věcně významnou tendenci 

Tapu 1 a Tapu 2 ovlivnit určitým stejným způsobem ve srovnání se stavem bez tapu 

nástup svalové únavy hodnocené mediánem frekvence EMG signálu během tříminutové 

izometrické kontrakce o velikosti 30% MVC. 

Pro konečné výsledky byla použita hodnota r, chápaná jako poměr hodnoty „slope“ 

(k) s Tapem 1 nebo 2 a stavu bez tapu:  

𝑟
tape 1,2

slope
=

𝑘tape 1,  2

𝑘bez  tape

 

Cohenovo d, jako koeficient hodnocení věcné významnosti, má pro 

hodnoty r s Tapem 1 velikost 0,34 a pro hodnoty r s Tapem 2 velikost 0,41, což v obou 

případech značí malou věcnou významnost. 
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Pro podmínky T-testu byla stanovena nulová hypotéza H0, která předpokládá, že 

střední hodnota r se nezmění při použití Tapu 1 nebo Tapu 2 od hodnoty 1. 

T-test určil, že s pravděpodobností pouze P = 32 % v případě Tapu 1 a P = 24 % 

v případě Tapu 2 lze tvrdit, že střední hodnoty k  se po aplikaci tapu ve srovnání se stavem 

bez tapu nezmění. Výsledky tedy nenaznačují žádnou statisticky významnou tendenci 

Tapu 1 a Tapu 2 ovlivnit okamžitě po nalepení nástup svalové únavy hodnocené pomocí 

mediánu frekvence EMG signálu m. biceps brachii při izometrické kontrakci o velikosti 

30% MVC. Tape 1 působil na nástup svalové únavy hodnocený průměrným poklesem 

mediánu frekvence EMG signálu v průběhu tříminutové izometrické kontrakce ve smyslu 

zpomalení nástupu svalové únavy (kdy hodnota r pro Tape 1 byla < 1) u 10 probandů 

a ve smyslu zrychlení nástupu svalové únavy (kdy hodnota r pro Tape 1 byla > 1) 

u 9 probandů, Tape 2 potom rovněž způsobil zpomalení nástupu svalové únavy 

u 10 probandů a zrychlení u 9 probandů. 

Hypotézu H3, že Tape 1 aplikovaný na m. biceps brachii směrem od anatomického 

úponu k začátku zrychlí pokles hodnot mediánu frekvence EMG signálu během 

izometrické kontrakce tohoto svalu, a stejně tak hypotézu H4, že Tape 2 aplikovaný na 

m. biceps brachii směrem od anatomického začátku k úponu zpomalí pokles hodnot 

mediánu frekvence EMG signálu během izometrické kontrakce tohoto svalu, zamítáme. 

Z pohledu výzkumné otázky VO2, je závěrem této práce, že aplikace pružného tapu 

v průběhu svalových vláken m. biceps brachii nástup svalové únavy tohoto svalu při 

izometrické svalové kontrakci hodnocené pomocí strmosti poklesu mediánu frekvence 

EMG signálu statisticky významně neovlivní a věcně jen málo významně. 

Kompletní hodnoty měření jednotlivých probandů a výsledných výpočtů jsou 

uvedeny v Tabulce 9. 
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Tab. 9: Hodnoty „Slope“ (k) získané měřením jednotlivých probandů a přehled hodnot 

výsledných výpočtů  

 

Proband 

číslo 

 
Slope 

k bez tape 

[Hz/10s] 

 
Slope 

k tape 1 

[Hz/10s] 

 
Slope 

k tape 2 

[Hz/10s] 

 

𝒓
𝐭𝐚𝐩𝐞 𝟏

𝐬𝐥𝐨𝐩𝐞
 

 

𝒓
𝐭𝐚𝐩𝐞 𝟐

𝐬𝐥𝐨𝐩𝐞
 

Vnitřní chyba σ  

parametru Intercept 

[Hz/10s] 

σk  

bez tape 
 

σk 

Tape 1 

 

 σk  

Tape 2 

1 -0,75 -0,60 -0,67 0,79 0,89 0,06 0,19 0,09 

2 -0,42 -0,44 -0,17 1,05 0,40 0,10 0,08 0,09 

3 -0,63 -0,40 -0,46 0,63 0,74 0,10 0,07 0,07 

4 -1,59 -1,24 -2,50 0,78 1,57 0,10 0,08 0,17 

5 -0,57 -0,45 -0,90 0,79 1,57 0,07 0,13 0,10 

6 -0,95 -0,68 -0,75 0,72 0,79 0,07 0,12 0,13 

7 -0,73 -1,03 -1,00 1,41 1,37 0,09 0,12 0,11 

8 -0,43 -0,55 -0,46 1,28 1,06 0,04 0,08 0,09 

9 -1,16 -0,83 -0,81 0,71 0,70 0,11 0,12 0,14 

10 -0,51 -1,12 -1,02 2,21 2,01 0,09 0,17 0,11 

11 -0,61 -0,32 -0,32 0,53 0,53 0,05 0,07 0,10 

12 -0,73 -0,88 -1,00 1,20 1,37 0,11 0,16 0,14 

14 -1,04 -1,10 -0,92 1,06 0,89 0,15 0,12 0,13 

15 -0,34 -0,29 -0,42 0,86 1,22 0,07 0,07 0,08 

16 -0,95 -0,56 -0,40 0,59 0,42 0,23 0,16 0,09 

17 -0,80 -0,70 -0,74 0,88 0,92 0,10 0,11 0,09 

18 -0,65 -1,49 -1,49 2,29 2,28 0,21 0,17 0,16 

19 -0,74 -0,86 -0,63 1,17 0,85 0,08 0,08 0,08 

20 -0,28 -0,80 -0,89 2,87 3,17 0,07 0,12 0,07 

Vážený rozptyl * 0,28 0,33 0,38 0,27 0,39  

Vážený průměr * -0,64 -0,66 -0,68 0,83 0,91 

Směrodatná 

odchylka 
0,12 0,13 0,14 0,12 0,14 

Hodnoty výpočtů statistické a věcné významnosti 

Shapiro-Wilk W 

test (p crit = 0,90) 
0,93 0,96 0,91   

Levenův test  

(p crit = 4.11317) 
 0,46 1,17   

Cohenovo d    0,34 0,41 

t-value (T-test)    1,02 1,23 

Kritická hodnota 

T-testu p crit [%] 
   32 24 

* pozn.: váha pro vážené hodnoty byla 
1

𝜎2 

Grafické znázornění rozložení hodnot k z měření všech probandů pro stav bez tapu 

a s Tapem 1 a 2 vidíme v Grafu 2. 
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Graf 2:  Grafické znázornění rozložení hodnot k z měření všech probandů 

pro stav bez tapu a s Tapem 1 a 2 

 

Z hlediska vlivu Tapu 1 a Tapu 2 na rychlost nástupu svalové únavy u jednotlivých 

probandů během tříminutové izometrické kontrakce můžeme pozorovat 4 typy kombinací 

působení, a to, že u 6 probandů aplikace tapu v případě obou druhů tapů nástup svalové 

únavy urychlila (tj. zvětšila absolutní hodnotu k), u 7 probandů působily oba tapy 

zpomalení nástupu svalové únavy, u 3 probandů Tape 1 nástup únavy urychlil a Tape 2 

zpomalil a u 3 probandů naopak Tape 1 svalovou únavu zpomalil a Tape 2 urychlil. 

V případě hodnoty „Slope“ (k), stejně jako u hodnoty „Intercept“ (q), je zde naznačena 

tendence, že daný jedinec reaguje na pružný tape, aplikovaný v průběhu svalových vláken 

nezávisle na směru tahu stejným způsobem (kdy oba tapy působily u stejného jedince 

vždy urychlení nebo vždy zpomalení nástupu svalové únavy). 

Výše zmíněné různé typy reakcí jednotlivých probandů na aplikaci Tapu 1 a Tapu 

2 pro hodnoty „Intercept“ (q) i „Slope“ (k) jsou uvedené v Příloze 3. 

Na tomto místě můžeme pak zodpovědět i výzkumnou otázku VO3, společnou pro 

kapitolu 5.1 i 5.2, a to, zda má vliv směr tahu tapu aplikovaného v průběhu svalových 

vláken na úroveň počáteční aktivity svalu a nástup svalové únavy při izometrické svalové 

kontrakci hodnocené pomocí změn frekvenčního spektra EMG signálu. Závěrem této 

práce je, že směr tahu tapu nemá statisticky ani věcně významný vliv na výše zmíněné 

aspekty svalové aktivity při izometrické svalové kontrakci m. biceps brachii. 
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 6  DISKUSE 

Uvedené výsledky nepotvrzují na základě dostupné literatury zformulované 

hypotézy o vlivu tapingu na vybrané aspekty svalové aktivity. Jak vyplývá z rešeršní části 

této práce, vliv tapingu na svalovou aktivitu nebyl zatím prostřednictvím kvalitních 

klinických studií dostatečně objektivně prokázán. Formulace hypotéz pro tuto práci 

vycházela z monografií týkajících se konceptů, které s metodou tapingu (kinesiotapingu) 

pracují (K-Active, 2015; Kumbrink, 2014; Sielmann, Christiansen, 2004; Kase et al., 

2003). Dle těchto publikací má tape aplikovaný svou podélnou osou souhlasně 

s průběhem svalových vláken pod ním ležícího svalu dle směru tahu použitého při 

nalepení tapu tento sval buď facilitovat (při aplikaci od začátku směrem k úponu svalu), 

nebo inhibovat (při aplikaci od úponu k začátku svalu). Tyto zásady bývají v klinické, 

sportovní i běžné praxi při vzrůstající oblibě a velkém rozšíření metody v posledních 

letech dogmaticky přebírány a mechanicky uplatňovány, přitom jak ukazuje hrstka zatím 

provedených výzkumů na toto téma, nemusí být tento pohled zcela pravdivý (Králová 

Moc, 2014; Fratocchi, 2012; popř. i Vrbová, 2009 a Alexander et al., 2008 – tyto studie 

sice nepracují s kinesiologickými tapy, používají jiné pružné a pevné tapovací materiály, 

ale jejich výsledky také ukazují, že směr tahu tapu nemusí být pro výsledný efekt tapu na 

svalovou aktivitu rozhodující). 

6.1  Vliv tapingu na svalovou aktivitu 

Cílem klinické studie provedené v rámci této disertační práce bylo ověřit 

zmiňované facilitační nebo inhibiční působení tapu z kinesiologického materiálu na 

svalovou aktivitu a to, jestli aplikace tapu v průběhu svalových vláken bezprostředně po 

jeho nalepení svalovou aktivitu ovlivní, popř. jakým způsobem (aktivace, inhibice), 

a jestli při tom hraje roli směr tahu tapu. Ten byl zvolen na základě nejčastějšího použití 

v praxi vycházejícího z metodických doporučení konceptů zabývajících se 

kinesiotapingem, jak již bylo výše zmíněno, při aplikaci tapu od anatomického začátku 

svalu k jeho úponu nebo naopak.  

Svalová aktivita je poměrně široký pojem. Tato studie použila pro určení 

případného facilitačního nebo inhibičního působení tapu jako hodnotící parametry 

pomocí sEMG sledovanou velikost počáteční aktivace svalu a nástup svalové únavy při 

izometrické kontrakci o intenzitě 30% MVC, přičemž uváděné facilitační nebo inhibiční 

působení tapu dle směru jeho tahu nebylo potvrzeno. Nebyla prokázána ani jiná 
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statisticky nebo věcně významná tendence daným způsobem aplikovaných tapů ovlivnit 

ihned po nalepení počáteční aktivitu svalu nebo nástup svalové únavy při izometrické 

kontrakci.  

Při kvalitativním pohledu na případy jednotlivých probandů můžeme pozorovat 

naznačenou tendenci, kdy u daného probanda působí oba způsoby aplikace tapu ve 

srovnání se stavem bez tapu stejně (facilitačně nebo inhibičně). Tato situace nastala jak 

při hodnocení počáteční aktivity svalu, tak při sledování nástupu svalové únavy u 13 z 19 

hodnocených probandů, přičemž vždy zhruba polovina probandů, kteří vykazovali 

stejnou reakci na oba způsoby aplikace tapu, reagovala na taping (bez ohledu na směr 

tahu) ve smyslu facilitace a druhá ve smyslu inhibice (pro hodnoty počáteční aktivace 

svalu působil Tape 1 i Tape 2 facilitačně u 6 probandů a inhibičně u 7 probandů, 

z hlediska nástupu svalové únavy oba způsoby tapingu nástup svalové únavy 

u 6 probandů urychlily a u 7 probandů zpomalily). Toto pozorování se shoduje se závěry 

některých starších studií, dle kterých může mít u různých probandů stejně aplikovaný 

tape buď stejný účinek, ale různou intenzitu účinku (Karlsson, Andréasson, 1992, dle 

Wilkerson, 2002), nebo dokonce účinek opačný, jak pozoruje Christou (2004), 

v závislosti na individuálních podmínkách svalové rovnováhy, popřípadě výskytu 

svalových dysbalancí. Ty jsme se sice při výběru probandů pro klinickou studii snažili 

vyloučit stanovením kritérií pro zahrnutí do studie (viz Kap. 4.2.1) a orientačním 

aspekčním vyšetřením držení těla zkušeným (vždy stejným) fyzioterapeutem. Ani za 

dodržení těchto podmínek však nejsme schopni vyloučit vyšší interindividuální 

variabilitu kvality posturálních funkcí, koordinace a reaktibility senzomotorického 

systému, která může být příčinou opačné reakce různých jedinců (z pohledu svalové 

aktivity) na stejný způsob aplikace tapu (bez ohledu na směr tahu). 

Otázka směru tahu tapu při aplikaci pro dosažení určitého účinku na svalovou 

aktivitu, pokud vůbec hraje roli, je velmi diskutabilní. Většina konceptů pracující 

s kinesiologickými tapovacími páskami používá tah od anatomického začátku svalu 

k jeho úponu, nebo naopak (K-Active, 2015; Králová Moc, 2014; Kobrová, Válka, 2012; 

Sielmann, Christiansen, 2004; Kase et al., 2003). To však může být zavádějící, protože 

anatomický začátek a úpon svalu má spíše funkci popisnou. Praktičtější je tedy z tohoto 

pohledu uvažovat o začátku a úponu svalu z hlediska funkce, což uvádí pouze koncept 

K-Taping® (Kumbrink, 2014). Ani tato představa však není aplikovatelná absolutně na 

celou škálu denních činností, neboť začátek a konec svalu se může z funkčního pohledu 
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jako tzv. „punctum fixum“ a „punctum mobile“ měnit dle typu pohybové aktivity (Von 

Laßberg, Rapp, 2015; Kolář, 2010; Vojta, Peters, 1995). Pokud bychom chtěli tapovat 

tímto způsobem, lze tedy tape aplikovat pouze dle typu převažující pohybové činnosti, ne 

však pro celou škálu možných pohybů. Přesto zatím dostupné studie, zaměřené tímto 

směrem, jako Králová Moc (2014), Fratocchi (2012), včetně studie provedené v rámci 

této disertační práce nepotvrdily facilitační a inhibiční působení tapingu 

z kinesiologického materiálu dle aplikace od jeho začátku k úponu nebo naopak, jak 

uvádí Kase et al. (2003) a jiní.  

Další možností působení tapu tahem na pod ním ležící tkáně je směrem do zkrácení 

(ke středu svalu), nebo protažení (od středu svalu). Tento způsob aplikace tapu není 

typický pro kinesiologické tapovací materiály a s nimi pracující koncepty, při použití 

pevných, ale i jiných než kinesiologických pružných tapovacích pásek se s ním však 

v praxi i v dostupné literatuře můžeme také setkat (MacDonald, 2004). Pokud by měl 

tento způsob působení tapu tahem na pod ním ležící tkáně na svalovou aktivitu nějaký 

vliv, byl by jednak „univerzálnější“ z pohledu měnícího se typu pohybové činnosti (ve 

smyslu proměnlivého „puncta fixa“ a „puncta mobile“), a jednak by respektoval jednu 

v novějších elektromyografických studiích uvažovanou kontrakční strategii svalu, kdy 

bývá uváděno šíření akčního potenciálu od inervační zóny směrem k jeho šlachovým 

koncům (Pánek, 2009). Takto aplikovaný tape by z tohoto pohledu spíše působil (ať už 

ovlivněním aference, či mechanicky) ve směru nebo proti kontrakci svalu. Studie 

Alexander et al. (2003) a Alexander et al. (2008) prokázaly inhibiční vliv tapingu 

z pružného (ne kinesiologického) a pevného materiálu aplikovaného na kůži podélně 

s průběhem svalových vláken pod ním ležícího svalu působícího směrem do zkrácení 

u mediální části m. gastrocnemius a dolní části m. trapezius, naopak pilotní studie 

Vrbová (2009) hodnotila vliv pevného a pružného (ne kinesiologického) tapu 

aplikovaného směrem do zkrácení, protažení i bez tahu v průběhu svalových vláken 

m. biceps brachii při izometrické kontrakci, přičemž se neukázal rozdíl v použitém 

materiálu či směru tahu a všechny způsoby nalepení tapu ve srovnání se stavem bez tapu 

působily na m. biceps brachii facilitačně ve smyslu zvýšení počáteční aktivity svalu 

hodnocené pomocí sEMG. Vliv na nástup svalové únavy prokázán nebyl. Přestože se 

s tímto způsobem aplikace můžeme setkat v praxi méně často, bylo by vhodné v rámci 

dalších studií, vzhledem k výše uvedeným faktům, věnovat pozornost také této možnosti 

působení pásky tahem. 
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Zatím dostupné klinické a pilotní studie včetně této ukazují, že přesto, že se ve 

tkáních, na které může taping přímo či nepřímo působit, vyskytují receptory se směrovou 

citlivostí (Silbernagl, Despopoulos, 2004; Véle, 2004; Trojan, 1996), nemusí mít směr 

tahu tapu pro výsledný efekt tapu na svalovou aktivitu zásadní význam, což by bylo 

v rozporu s téměř hlavní zásadou aplikace tapingu u konceptů pracujících 

s kinesiologickými tapovacími materiály, mluvíme-li o tzv. „facilitační“ nebo „inhibiční 

svalové technice“. Další výzkum v tomto směru je určitě na místě, zatím je však tento 

fakt naznačen v závěrech studií jak pro podmínky izokinetické svalové kontrakce ve 

studii Králová Moc (2014), tak pro podmínky izometrie v této studii. 

Určit vliv tapingu na svalovou aktivitu hodnocenou přímo (např. pomocí sEMG) 

může být ztíženo propojeností jednotlivých složek senzomotorického systému, neboť se 

zde vyskytují četné kompenzační mechanismy zahrnující aferentní a eferentní dráhu 

i vyšší činnosti CNS (Riemann et al., 2002). Tapem navozená lokální aferentní nebo 

mechanická změna sice velmi pravděpodobně odezvu v senzomotorickém systému 

vyvolá, tato odezva je však komplexní a jednotlivé složky se na ní mohou podílet 

individuálně různou měrou (Van Der Esch, 2007), což může být i případ svalové aktivity. 

To by mohlo být vysvětlením variability výsledků studií snažících se o zhodnocení vlivu 

daným způsobem aplikovaného tapu přímo na svalovou aktivitu, jejichž závěry jsou 

rozporuplné až protichůdné (Králová Moc, 2014; Duck-Won, Seung-Chul, 2013; Young-

Han, 2013; Fratocchi, 2012; Hsu et al., 2009), zatímco studie zaměřené na hodnocení 

vlivu tapu na určitou komplexní funkci (zahrnující svalovou aktivitu) klinicky významný 

vliv tapingu prokazují (Paoloni et al., 2011; Van De Water, Speksnijder, 2010; Gonzales-

Iglesias, 2009; Amiaka, Gribble, 2005; Hinmann et al., 2003), přičemž nehodnotí vliv 

aplikovaného tapu na úroveň aktivity určitého svalu.  

Z výše uvedeného vyplývá, že v praxi by měla být namístě opatrnost jak při 

vyjadřování a uvažování o facilitačním nebo inhibičním působení tapingu na svalovou 

aktivitu, tak opatrnost terminologická při užívání pojmů „facilitační a inhibiční svalová 

technika“, neboť tato představa o působení tapingu možná není zcela správná. 
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6.2  Metodika klinické studie 

6.2.1  M. biceps brachii 

Tento sval byl vybrán pro ověření facilitačního nebo inhibičního působení tapingu 

na svalovou aktivitu zejména pro svoji dostupnost z hlediska povrchové 

elektromyografie. Zřejmě i proto byly právě na tomto svalu provedeny četné studie 

zabývající se zpřesněním metodiky hodnocení mediánu počáteční frekvence EMG 

signálu a změn frekvenčního spektra během svalové kontrakce (Rogerse, Macisaac, 2013; 

Roy, De Luca, 1989; Basmajian, De Luca, 1985) a také řada experimentů zaměřených na 

ověření vlivu tapingu na svalovou aktivitu pracuje právě s m. biceps brachii (Králová 

Moc, 2014; Duck-Won, Seung-Chul, 2013; Fratocchi et al., 2012). Určitou nevýhodou 

z pohledu sEMG jako použité hodnotící metody může být uváděná morfologická 

variabilita bicepsu, která dosahuje až 20% (Avadhani, Chakravarhi, 2012), což by mohlo 

vést ke komplikacím při umisťování elektrod a k rozdílům v počtu snímaných 

motorických jednotek. Variabilní procentuální poměr počtu rychlých a pomalých 

svalových vláken v tomto svalu, jak uvádí Colling (2012), a nejasné zařazení mezi 

tonické a fyzické svaly (Colling, 2012; Page et al., 2010, Kolář, 2012) by zase mohly 

komplikovat hodnocení nástupu svalové únavy jako jednoho z v této studii zvolených 

hodnotících aspektů svalové aktivity. Přesto studie Rainoldi et al. (1999) zkoumající 

reliabilitu opakovaných souvislých izometrických kontrakcí m. biceps brachii 

hodnocených frekvenční analýzou EMG signálu určila spolehlivost měření určenou 

pomocí vnitrotřídního koeficientu korelace jako dostatečně spolehlivou pro opakovaná 

měření, zejména pro nižší intenzity izometrické kontrakce (10% a 30% MVC). 

6.2.2  Metodika tapingu 

Pro naši klinickou studii bylo zvoleno použití pružné kinesiologické tapovací 

pásky. Tento materiál je v současnosti při metodě tapingu aplikován nejčastěji. Snahou 

bylo ověřit efekt jedné ze základních aplikačních metod tohoto materiálu, tj. „facilitační 

a inhibiční svalové techniky“, jak uvádí Kase et al. (2003) a jiní. Jedná se o aplikaci tapu 

v průběhu svalových vláken pod ním ležícího svalu s tahem od začátku k úponu svalu 

nebo naopak. Problematika působení tapu tahem byla podrobně diskutována v Kap. 6.1. 

Dalším faktorem při aplikaci tapu je doba od aplikace, při které je dosažen největší efekt 

tapu. V této studii byl hodnocen účinek tapu bezprostředně po aplikaci. Vycházeli jsme 

ze závěrů studií, které určitý efekt tapu ihned po aplikaci prokazují (Young-Han, 2013; 
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Duck-Won, Seung-Chul 2013; Fratocchi et al., 2012; Hsu et al., 2009; Alexander et al., 

2008). Ukazuje se ale, že nejvýraznějšího účinku dosahují tapy zhruba po 24 hod od 

aplikace (Králová Moc, 2014; Slupik et al., 2007). Tato studie s opakováním měření na 

stejných probandech v čase nepracovala, je to však určitě faktor, který by pro další 

zkoumání a zejména pak aplikaci v praxi s cílem co nejefektivnějšího využití tapingu 

neměl být opomíjen.  

6.2.3  Metodika měření 

Pro měření byla zvolena izometrická svalová kontrakce, která představuje výhodu 

v jednodušším nastavení metodiky měření pro zajištění srovnatelnosti opakovaných 

měření v rámci jednoho probanda i v rámci interindiviuálního porovnání ve srovnání se 

situacemi obsahujícími pohyb. Z hlediska samotné metody tapingu může být určitou 

nevýhodou volby izometrické kontrakce menší možnost uplatnění mechanického 

působení materiálu tapu ve srovnání se situací dynamickou. V případě izometrické 

kontrakce můžeme uvažovat více o působení neurofyziologickém, z mechanického 

působení se zde může uplatnit především kinesiologickou páskou navozená dekomprese 

intersticiálního prostoru (Kase, 2005) a působení trofotropní (Bell, Muller, 2013; 

Kobrová, Válka, 2012; Kinesio Taping Association, 2008; Sielmann, Christiansen, 2004, 

Kase, Hashimoto, 1998). 

Problematické také může být stanovení vhodné délky regenerační pauzy mezi 

opakovanými měřeními, zejména při hodnocení pomocí frekvenční analýzy EMG 

signálu.  Při sestavování metodiky měření jsme sice vycházeli ze stejně navržené studie 

Rainoldi et al. (1999), která ale pracovala s kratší izometrickou kontrakcí o délce 30s. 

V tomto případě se ukázala pauza 5 min mezi jednotlivými měřeními jako dostačující.  

V případě naší studie však byla délka trvání izometrické kontrakce prodloužena na 3 min. 

Zatímco „kontraktilní“ únava podléhá mnohem kratší regeneraci, únava „metabolická“ 

a s ní související změny frekvenčního spektra EMG signálu mohou přetrvávat mnohem 

déle. Dle Peixoto et al. (2010) dochází k návratu k výkonu o velikosti 100%MVC 

hodnoceným sledováním MVC již 1 hod po absolutním vyčerpáním svalu izometrickou 

kontrakcí, zatímco k návrat frekvenčních charakteristik EMG signálu (v případě studie 

Peixoto et al. (2010) přímo mediánu frekvence) nenastal plně ani po 48 hod. Klinická 

studie provedená v rámci této práce však nepracovala až s absolutním vyčerpáním svalu. 

Pro určení vhodné doby regenerace v této studii byl zvolen výpočet dle Rohmerta 

(Bernard, 2006, dle Rohmert, 1960, 1973a a 1973b) a regenerační pauza mezi 
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jednotlivými měřeními, která se nakonec z pohledu výsledků zdá být jako dostačující, 

byla stanovena na 30min. 

6.2.4  Výzkumný soubor 

Požadavky na homogenitu testovaného souboru bývají kladeny zejména u studií 

zabývajících se hodnocením svalové únavy. Diskutován je především vliv pohlaví a věku 

a trénovanosti. Řada studií ukazuje na vyšší toleranci vůči nástupu svalové únavy u žen 

ve srovnání s muži při intermitentní i kontinuální svalové kontrakci nízké až střední 

intenzity (Wüst et al., 2008; Fulco et al., 1999; Russ, Kent – Baun, 2003, Hunter et al. 

2004 a, b;  Russ et al. 2005). Studie Fadia (2005) a meta-analýza Avin, Law (2011) však 

toto tvrzení vyvracejí a uvádějí srovnatelné hodnoty tolerance vůči nastupující svalové 

únavě u obou pohlaví, pokud je nástup únavy hodnocen relativně vzhledem k individuální 

svalové síle a svalové hmotě (která je u mužů větší než u žen). 

Co se týče faktoru věku, bývají v dostupných klinických studiích nejčastěji 

porovnávány skupiny mladších (+/- 30let) a starších (nad 60 let) dospělých, kdy větší 

množství klinických studií ukazuje, i přes úbytek svalové hmoty a pokles maximální 

svalové síly, na vyšší toleranci vůči únavě s narůstajícím věkem (Avin, Law, 2011; Russ 

et al., 2008; Rubinstein, Kamen, 2005; Lanza et al., 2004; Kent-Braun, 2002; Ditor, 

Hicks, 2000). Jiné studie rozdíl v unavitelnosti svalu v různém věku neprokazují 

(Lindstöm et al., 1997), nebo dokonce uvádějí snižující se toleranci svalu vůči únavě 

s narůstajícím věkem (Baudry et al., 2007; McNeil, Rice, 2007). Jak naznačuje 

systematický přehled Kent-Braun (2009) či meta-analýza Avin, Law (2011), je 

problematika vlivu věku na nástup svalové únavy poněkud složitější a je potřeba brát 

v úvahu i další faktory jako typ svalové kontrakce (kontinuální izometrická, intermitentní 

izometrická, izokinetická), intenzitu svalové kontrakce (% MVC) a tělesný segment 

(konkrétní sval, kloub), na kterém bylo měření provedeno. Při tomto podrobnějším 

zkoumání se ukazuje vliv věku (při porovnání skupin s věkovým rozdílem asi 30 let) 

pouze u izometrických kontrakcí (a to až při tomto vyšším věkovém rozdílu), při 

dynamické studii vychází hodnoty unavitelnosti svalu nezávisle na věku a intenzitě 

svalové kontrakce stejné.  Do studie bylo nakonec zařazeno 20, do hodnocení potom jen 

19 záměrně vybraných subjektů (8 žen a 11 mužů, ve věku 21 – 40, průměrný věk 29 let).  

I když novější studie a metaanalýzy ukazují, že věk či pohlaví z hlediska na nástupu 

svalové únavy pravděpodobně nehrají zásadní roli, bylo provedeno vyhodnocení 

výsledků této studie z pohledu věcné i statistické významnosti zvlášť pro skupinu žen 
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a mužů a zvlášť pro probandy do 30 let věku a nad 30 let věku včetně. Ani při tomto 

rozdělení ale nedošlo k zásadním změnám výsledných hodnot a závěrů. Tyto výsledky 

jsou uvedené v Příloze 4.  

S ohledem na faktor individuální trénovanosti a kondice byla v našem případě 

výzkumná skupina složená ze záměrně vybraných subjektů s pravidelnou pohybovou 

aktivitou na úrovni rekreačního sportu. V tomto případě mohla být vyšší homogenita 

souboru dosažena například při volbě skupiny probandů věnujících se stejnému sportu na 

stejné výkonnostní úrovni, absolvujících stejný tréninkový plán. V případě výzkumého 

souboru v této studii může být větší rozdíl v individuální míře vytrvalosti a tolerance vůči 

nástupu svalové únavy. 

6.2.5  sEMG jako hodnotící metoda 

Zvolená metoda sEMG má své pro i proti jak z hlediska hodnocení svalové únavy, 

tak z pohledu hodnocení efektu aplikovaného tapu. Výhodou je zejména možnost 

přímého hodnocení úrovně aktivity svalu. Zřejmě i proto je velmi frekventovanou 

metodou v kinantropologickém a biomechanickém výzkumu (Konrad, 2005; 

Rodová et al., 2001; De Luca, 1997; Basmajian, DeLuca, 1985). Je však potřeba se držet 

přesného metodologického postupu, protože může snadno dojít ke zkreslení elektrického 

signálu svalu faktory týkajícími se aplikace elektrod, snímání EMG signálu a jeho 

vyhodnocení (Konrad, 2005; Ankrum, 2000; Merletti, 1999). V případě této studie se 

jedná zejména o problematiku hodnocení počáteční aktivity svalu a únavy svalu pomocí 

frekvenční analýzy EMG signálu prostřednictvím mediánu frekvence a také normalizaci 

získaného EMG signálu pro možnost interindividuální srovnání dat pomocí % MVC. 

Dostupné studie ukazují dobrou reliabilitu jak pro metodu hodnocení svalové únavy 

mediánem frekvence EMG signálu (Silva et al., 2012), méně jasná už je situace u využití 

měření MVC a normalizaci pomocí % MVC. Přestože se dle evropských doporučení pro 

povrchovou elektromyografii (Surface Electromyography for Non-invasive Assesment of 

Muscles) SENIAM  jedná o nejvíce doporučovanou a v praxi nejfrekventovanější metodu 

normalizace EMG signálu, jak uvádí Burden et al. (2003) a De Luca (1997), a najdeme 

studie, které uvádějí dobrou (Hsu, Tangs, 2002; Kollmitzer et al., 1999), popř. 

akceptovatelnou reliabilitu této metody (Ball, Scurr, 2010), existují však i studie které 

uvádějí reliabilitu nižší (Bamman, Ingram, 1997; Heinone, Sievänen, 1994), i když 

u těchto studií se jedná spíše o hodnocení reliability při vyšším % MVC. Pro měření MVC 
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opakovaná tentýž den, zejména s menším časovým odstupem, pro intenzitu kontrakce do 

50% MVC a pro situaci izometrické svalové kontrakce, což jsou podmínky, které tato 

klinická studie splňuje, se ukazuje reliabilita hodnocení pomocí MVC a normalizace % 

MVC jako dobrá (Sousa, Tavares, 2012; Kollmitzer et al., 1999). 

Při hodnocení nástupu svalové únavy pomocí frekvenční analýzy EMG signálu je 

jako hlavní ukazatel postupné únavy svalu sledován pokles frekvence EMG signálu. 

Tento posun spektra k nižším frekvencím při měření pomocí sEMG zdůvodnňuje Latash 

(2008) synchronizací výbojů rekrutovaných motorických jednotek, kterou považuje za 

adaptivní mechanismus při snaze o udržení výkonu. Statisticky významný pokles ve 

frekvenčním spektru EMG signálu s nastupující únavou uvádí řada studií, např. Rogerse, 

Macisaac (2013), Thongpanja et al. (2012), Roy, De Luca, (1989) a mnoho dalších. Přesto 

jsou popisované případy, kdy je při hodnocení svalové únavy tímto způsobem 

zaznamenán dokonce posun frekvenčních charakteristik do vyšších pásem (Raba, 2014). 

Ve studii provedené v diplomové práci Raba (2014) došlo ke zvýšení frekvence EMG 

signálu během svalové činnosti na dolní končetině (legpress) prováděné až do vyčerpání 

v 5% případů z celkového počtu 144 měření. Podmínky, za kterých byla provedena tato 

studie, tj. dynamická svalová činnost a intenzita 75%, ovšem vykazují nižší reliabilitu 

použití spektrální analýzy EMG signálu jako hodnotícího parametru (Sousa, Tavares, 

2012; Kollmitzer et al., 1999). Také v případě naší klinické studie došlo v jednom z 60 

provedených měření, v případě měření s Tapem 1 u probanda 13, k nárůstu mediánu 

frekvence EMG signálu během nepřetržité izometrické kontrakce o velikosti 30% MVC 

(přesto, že za těchto podmínek je uvedena reliabilita hodnocení svalové únavy mediánem 

frekvence jako dobrá). I při snaze o dodržení přesné metodologie, se veškeré negativní 

vlivy, které mohou způsobit zkreslení elektrického signálu svalu, nemusí podařit vždy 

eliminovat (Dimitrov et al., 2009; Raez et al., 2006). Jedná se jak o faktory detekce EMG 

signálu vnitřní i vnější, zkreslení signálu šumem, problematiku přesného umístění 

elektrod, odporu povrchových tkání, fyziologické i psychologické parametry 

jednotlivých subjektů apod. Data probanda 13 nebyla zahrnuta do hodnocení výsledků 

studie. 

Z pohledu hodnocení efektu metody tapingu na svalovou aktivitu je nevýhodou 

nemožnost snímat svalová vlákna přímo pod tapem. 

I přes výše uvedené limity je sEMG jednou z nejdostupnějších možností, jak 

hodnotit vliv tapingu na svalovou aktivitu přímo. Nepřímé hodnocení svalové aktivity 
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neumožňuje, vzhledem ke složitosti regulačních procesů v rámci senzomotorického 

systému, určit podíl zvýšení nebo snížení aktivity jednoho daného svalu na konečném 

výsledku komplexního funkčního testu. Existuje sice řada metodologicky kvalitních 

studií, které prokázaly vliv tapingu na zlepšení svalové síly, snížení disability, či zlepšení 

určité funkce zahrnující svalovou aktivitu (Paoloni et al., 2011; Van de Water, 

Speksnijder, 2010; Gonzalez-Iglezias et al., 2009; Thelen et al., 2008; Overington et al., 

2006; Amiaka, Gribble, 2005; Hinman et al., 2003). Při snaze o zhodnocení vlivu tapingu 

na úroveň aktivity jednoho konkrétního svalu, jsou už závěry rozporuplné. Například pro 

oblast kolenního kloubu bylo potvrzeno zlepšení funkce po aplikaci tapingu (Berger, 

2014; Overington, 2006; Amiaka, Gribble, 2005), vliv na aktivitu m. vastus medialis, 

kterému bývá přikládán význam v souvislosti se stabilizační funkcí kolenního kloubu, je 

však již sporný. Některé studie prokázaly klinicky významné zvýšení aktivity m. vastus 

medialis po aplikaci tapu (Slupik et al., 2007), jiné nikoliv (Mostamand, Bader, 2011; 

Rayan, Rowe, 2006). Způsob aplikace tapingu u těchto studií však není zcela totožný. 

Stejný způsob patelárního tapingu s mediálním tahem zkoumala studie Christou (2003), 

dle které působí stejně aplikovaný tape na svalovou aktivitu opačně u zdravých jedinců 

a u jedinců s patelofemorální bolestí (u kterých bývá aktivita m. vastus medialis obliquus 

oproti m. vastus lateralis běžně snížena). U zdravých má taping dle Christou (2003) 

působit na m. vastus medialis obliquus inhibičně, zatímco při patelofemorálním 

syndromu naopak aktivačně. Zajímavá je v tomto směru také studie Keet et al. (2007), 

která hodnotila stejně aplikovaný tape dle McConellové na oblast kolenního kloubu 

u skupiny zdravých probandů a u probandů s patelofemorální bolestí a sledovala jeho vliv 

na aktivaci m. vastus medialis pomocí EMG současně s hodnocením funkčním (síla m. 

quadriceps femoris a efektivita výstupu na schod – „step-up“ test). Dle závěrů Keet et al. 

(2007) nepůsobil patelární taping dle McConellové ani u jedné ze skupin zvýšení aktivity 

m. vastus medialis, v obou případech působil spíše inhibičně, přitom ale zlepšil sílu m. 

quadriceps femoris a efektivitu „step-up“ testu. Zlepšení určité komplexní funkce nemusí 

tedy vždy souviset se zvýšením aktivity (zvláště jednoho) hodnoceného svalu. Vzhledem 

ke složitosti vazeb v senzomotorickém systému může být strategie reakce na tapem 

navozenou situaci individuálně odlišná a nemusí zřejmě vždy probíhat skrze stejnou 

změnu úrovně svalové aktivity určitého svalu. Nezanedbatelný je také vliv vyšších funkcí 

CNS, zejména pak limbického systému a emocí na kvalitu provedení pohybu, kdy tapem 

navozený pocit jistoty v daném segmentu může zlepšit sledovanou funkci (Berger, 2014; 

Véle, 2004).  
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Ačkoliv v praxi je podstatné právě pozitivní ovlivnění výsledné funkce, ať už 

jakýmkoliv mechanismem, je dobré rozumět i principu působení použité metody.  Vliv 

kineziologického tapu aplikovaného v průběhu svalových vláken pod ním ležícího svalu 

s tahem od začátku svalu k jeho úponu a naopak na aktivaci nebo inhibici tohoto svalu, 

i když bývá v metodický příručkách o této metodě běžně uváděn, stále nebyl prokázán. 

Není tedy zatím jisté, jestli taping dosahuje výsledného efektu právě tímto způsobem. 
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7  ZÁVĚR 

Hlavním cílem této disertační práce bylo zhodnotit vliv pružné kinesiologické 

tapovací pásky aplikované v průběhu svalových vláken pod ní ležícího svalu na aktivitu 

tohoto svalu při izometrické kontrakci m. biceps brachii. Byla sledována úroveň 

počáteční aktivity svalu a nástup svalové únavy pomocí mediánu frekvence EMG signálu. 

Práce nepotvrdila žádnou ze stanovených hypotéz, formulovaných na základě monografií 

a příruček věnovaných metodice tapingu, které uvádějí facilitační nebo inhibiční vliv tapu 

na svalovou aktivitu při aplikaci tapu s tahem od začátku svalu k jeho úponu nebo naopak. 

Statisticky ani věcně významný vliv tapu na svalovou aktivitu nebyl prokázán ani při 

sledování úrovně počáteční aktivace svalu, ani při hodnocení nástupu svalové únavy při 

izometrické svalové kontrakci, a to při obou způsobech aplikace tapu.  

Tyto poznatky mohou být přínosné jak z hlediska použití metody tapingu 

v klinické, sportovní i běžné denní praxi, tak pro další výzkum zaměřený na tuto metodu. 

Vzhledem ke stále rostoucí oblibě a používání této metody v praxi by měla být na místě 

opatrnost jak při vyjadřování a uvažování o facilitačním nebo inhibičním působení 

tapingu na svalovou aktivitu, tak opatrnost terminologická při užívání pojmů „facilitační 

a inhibiční svalová technika“, neboť tato představa o působení tapingu nemusí být zcela 

přesná. 
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Obr. 1:  Uspořádání kolagenních vláken šlachy (A) a vazu (B) (Křen, Rosenberg, Janíček, 

1997) 

 

Obr. 2:  Závislost deformace ε na deformační síle σ u vazů a šlach s různým podílem 

kolagenu a elastinu (Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK, 2004) 

Obr. 3:  Závislost deformace ε na deformační síle σ s naznačením pásma zpevnění při 

vyrovnání kolagenních vláken (II), pásma tvorby mikrotrhlin (III) a pásma 

nevratného poškození (IV) (Křen, Rosenberg, Janíček, 1997) 

Obr. 4:  Zpevnění vazu (šlachy), tzv. preconditioning (první graf); v závislosti na 

opakovaném zatížení, kdy se křivka napětí-deformace posouvá doprava; křivky 

relaxace (creep) po určitém počtu cyklů zátěže, kdy počtem cyklů je rovněž 

ovlivněno limitní napětí při relaxaci (druhý graf) (Křen, Rosenberg, Janíček, 

1997) 

Obr. 5:  Hillův tříprvkový model (PE - paralelní elastický element, SE - sériový elastický 

element, K – kontraktilní element), F - síla (Chen, 2015) 

Obr. 6:  Při popisu postupného odlehčování konstantně vzrušeného svalu, který měl na 

počátku odlehčování poziční délku x2 a sílu F1, obdržíme závislost tahové síly 

(F) na poziční délce svalu (x). Po úplném odlehčení sval zaujme novou poziční 

délku (x1) a bude vyvíjet tahovou sílu F2=0. Získaná závislost tahové síly F (x) 

bude mít exponenciální průběh. Mechanická práce W je prací vynaloženou na 

protažení elastických elementů. Je dána plochou obrazce x1, F1, x2 (Křen, 

Rosenberg, Janíček, 1997) 

Obr. 7:  Receptorový potenciál (RP) a vzruchová aktivita (VA) u receptoru s pomalou 

adaptací. Na obrázku je patrná pomalá adaptace ve statické fázi, RP trvá ještě po 

skončení podnětu a zvolna se vrací k výchozí linii, VA pomalu řídne a přetrvává 

po skončení podnětu (Trojan, 1996) 

Obr. 8:  Schéma řízení motoriky člověka (Dovalil, 2002) 

Obr. 9:  Schéma regulace pohybů v motorickém učení (Rychtecký, 2002) 

Obr. 10:  Regulace pohybů v procesu motorického učení (Rychtecký, 2002, dle Schmidt, 

Wrisberg, 2001) 

Obr. 11:  Příklad různých křivek motorického učení (Rychtecký, Fialová, 2000) 

Obr. 12:  Křivka motorického učení s fází plató, (Rychtecký, Fialová, 2000) 

Obr. 13:  Znázornění vyšetření termokamerou (A – před aplikací Kinesio Taping® 

Method, B – 48 hodin po aplikaci Kinesio Taping® Method) (Králová, 

Řezaminová, 2013, dle Králová Moc, 2014) 

 

Obr. 14:  Mechanický účinek kinesiologické tapovací pásky na velikost intersticiálního 

prostoru a níže uloženou fascii po aplikaci na kůži v závislosti na velikosti 

protažení pásky u pásky o šíři 5 cm, (Kase, 2005) 
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Obr. 15:  Příklad HD-sEMG v bipolárním zapojení za použití jednoduchého 

diferenciálního zesilovače z m. biceps brachii při 70% MVC. Oblast inervační 

zóny je charakterizována přítomností „zvratu fáze“ akčního potenciálu. 

Propagace různých motorických jednotek je patrna z jejich časového zpoždění 

mezi jednotlivými kanály. Změna potenciálu MUAP, respektive její vymizení, 

odpovídá muskulo-tendinóznímu přechodu. Vysvětlivky:  IZ – inervační zóna 

(Pánek, 2009, dle Farina et al., 2000) 

Obr. 16:  Aplikace tapu (a) a placebo tapu (b) použitých ve studii Fratocchi et al. (2012) 

Obr. 17:  Aplikace tapů a průběh experimentu ve studii Duck-Won, Seung-Chul (2013) 

Obr. 18:  Aplikace tapingu a elektrod ve studii Paoloni et al. (2011) 

 

Obr. 19:  Pevný tape aplikovaný podélně (a) a příčně (b) vzhledem ke svalovým vláknům 

mediální části m. gastrocnemius zkoumaný ve studii Alexander et al. (2008) 

 

Obr. 20:  Podoba tapingu hodnoceného studií Alexander et al. (2003) 

Obr. 21:  Aplikace tapingu ve studii Hsu et al. (2009) 

Obr. 22:  Způsob aplikace Kinesio Taping® Method (A) a placebo tapu z pevného 

materiálu (B) na oblast stehenního svalu a kolenního kloubu ve studii Aytar et 

al. (2011) 

Obr. 23:  Schematické znázornění posunu frekvencí spektra během probíhající 

izometrické svalové kontrakce a určení indexu únavy (převzato a přeloženo dle 

De Luca, 1993) 

Obr. 24:  Rozdíl mezi „kontraktilní“ a „ metabolickou“ únavou. Graf znázorňuje křivku 

výstupní síly během izometrické svalové kontrakce m. interosseus dorsalis I 

při 50% MVC a průběh poklesu mediánu frekvence spektra EMG signálu 

(Basmajian, De Luca, 1985) 

 

Obr. 25: Anatomické poměry m. biceps brachii (Gray, 2011) 

Obr. 26:  Aplikace Tapu 1 s předpokládaným inhibičním účinkem 

 

Obr. 27: Aplikace Tapu 2 s předpokládaným facilitačním účinkem 

 

Obr. 28: Výchozí poloha pro měření, pohled zpředu a z boku 

Obr. 29: Reálné umístění tapu a elektrod  

 

Obr. 30: Schematické umístění tapu (1) a elektrod (2, 3) vzhledem k průběhu vláken 

m. biceps brachii 

 

Obr. 31:  Rohmertovy křivky doby úplné regenerace svalu po izometrické kontrakci 

v závislosti na délce a intenzitě kontrakce (% MVC) (Bernard, 2006, dle 

Rohmert, 1960) 
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Obr.  32: Ukázka grafického záznamu hodnot mediánu frekvence EMG signálu při 

izometrické kontrakci m. biceps brachii o velikosti 30% MVC získaných 

z jednoho měření u jednoho probanda. 
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PŘÍLOHA 2  Vzor informovaného souhlasu 

     (příloha žádosti o vyjádření etické komise) 
 

Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta tělesné výchovy a sportu                                                      Katedra fyzioterapie 

 

 

Informovaný souhlas 

 

Název klinické studie:  

 

Vliv tapu aplikovaného v průběhu svalových vláken na svalovou aktivitu pod ním 

ležícího svalu 

 

Informace o klinické studii:  

Vážení účastníci studie, předem bych Vám chtěla poděkovat za Vaši dobrovolnou 

účast a krátce Vás seznámit s obsahem a průběhem studie. Jedná se o měření svalové 

aktivity m. biceps brachii během izometrické svalové kontrakce pomocí povrchové EMG. 

Měření bude provedeno jednak ve stavu bez použití tapu (lepicí pásky aplikované na kůži) 

a následně po aplikaci tapu v průběhu svalových vláken m. biceps brachii. Velikost tapu 

bude určena individuálně z předem provedeného antropometrického měření horní 

končetiny. Veškeré metody použité v této studii jsou neinvazivní. Měření bude provedeno 

jednorázově, předpokládaná doba, se kterou byste měl/a počítat pro měření, je 1-2 hodiny. 

O případných změnách týkajících se časového harmonogramu měření budete předem a 

včas informován/a. Studie je prováděna v rámci disertační práce. Z pozice řešitele se 

zavazuji, že Vaše osobní údaje nebudou zneužity a výsledky budou zveřejněny 

anonymně. 

 

Informovaný souhlas: 

 Přečetl jsem si informaci o klinické studii a obdržel kopii textu pro vlastní potřebu. Bylo 

mi umožněno položit řešiteli odpovědnému za studii jakýkoliv dotaz ohledně průběhu 

klinické studie. 

 Byly mi poskytnuty veškeré další požadované informace a na dotazy jsem dostal 

uspokojivou odpověď, všemu jsem porozuměl. 

 Vím, že účast ve studii je dobrovolná a že od ní mohu kdykoliv bez udání důvodů 

odstoupit. 

 

Souhlasím s účastí v klinické studii a zveřejněním výsledků studie. 

 

Jméno: 

Datum: Podpis: 

 

Jméno řešitele: Mgr. Martina Vrbová 

Datum: Podpis: 
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PŘÍLOHA 3 

Grafické znázornění různých kombinací výsledného působení Tapu 1 a Tapu 2 

u vybraných probandů na velikost počáteční aktivity svalu a nástup svalové únavy 

při tříminutové izometrické kontrakci m. biceps brachii o velikosti 30% MVC 

 

 

Graf 3: Ukázka případu probanda č. 2, kdy Tape 1 i Tape 2 způsobuje zvýšení počáteční 

aktivity svalu (zvýšení hodnoty Intercept q) oproti stavu bez tapu; z pohledu hodnoty slope 

k, Tape 1 její absolutní hodnotu oproti stavu bez tapu zvětšuje (nástup únavy zrychluje) 

a Tape 2 absolutní hodnotu k snižuje (nástup únavy zpomaluje) 

 

 

Graf 4: Ukázka případu probanda č. 4, kdy Tape 1 i Tape 2 způsobuje zvýšení počáteční 

aktivity svalu (zvýšení hodnoty Intercept q) oproti stavu bez tapu; z pohledu hodnoty 

slope k, Tape 1 její absolutní hodnotu oproti stavu bez tapu snižuje (nástup únavy 

zpomaluje) a Tape 2 absolutní hodnotu k zvětšuje (nástup únavy zrychluje) 



121 
 

 

Graf 5: Ukázka případu probanda č. 9, kdy Tape 1 i Tape 2 způsobuje snížení počáteční 

aktivity svalu (snížení hodnoty Intercept q) oproti stavu bez tapu; z pohledu hodnoty slope 

k, Tape 1 i Tape 2 její absolutní hodnotu oproti stavu bez tapu snižuje (nástup únavy 

zpomaluje)  

 

Graf 6: Ukázka případu probanda č. 19, kdy Tape 1 způsobuje snížení počáteční aktivity 

svalu (snížení hodnoty Intercept q) oproti stavu bez tapu a Tape 2 zvýšení počáteční aktivity 

svalu (zvýšení hodnoty Intercept q) oproti stavu bez tapu; z pohledu hodnoty slope k Tape 

1 její absolutní hodnotu oproti stavu bez tapu zvýší (nástup únavy zrychlí) a Tape 2 

absolutní hodnotu k sníží (nástup únavy zpomalí) 
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Graf 7: Ukázka případu probanda 20, kdy Tape 1 zvyšuje počáteční aktivitu svalu 

(hodnoty Intercept q) oproti stavu bez tapu a Tape 2 počáteční aktivitu svalu (hodnotu 

Intercept q) oproti stavu bez tapu nezmění; z pohledu hodnoty slope k Tape 1 i Tape 2 její 

absolutní hodnotu oproti stavu bez tapu zvýší (nástup únavy zrychlí)  
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PŘÍLOHA 4 

Přehled výsledných hodnot a hodnot věcné i statistické významnosti pro celý 

výzkumný soubor a soubory rozdělené podle pohlaví a věku (do 30 let a od 30 let 

včetně) 

 

 

 

𝑟
tape 1

intercept
 

 

𝑟
tape 2

intercept
 

 

𝑟
tape 1

intercept
 

ženy 

 

𝑟
tape 2

intercept
 

ženy 

 

𝑟
tape 1

intercept
 

muži 

 

𝑟
tape 2

intercept
 

muži 

Vážený rozptyl * 0,08 0,06 0,07 0,04 0,09 0,08 

Vážený průměr * 1,00 0,99 0,98 0,99 1,02 1,00 

Směrodatná 

odchylka 
0,06 0,06 0,09 0,07 0,09 0,08 

Cohenovo d 0,26 0,14 0,09 0,12 0,42 0,20 

t (T-test) 0,76 0,41 -0,27 -0,37 1,25 0,60 

Kritická hodnota 

T-testu p crit [%] 
45 69 80 72 24 65 

* pozn.: váha pro vážené hodnoty je  
1

𝜎2 

Tab. 10: Přehled výsledných hodnot poměrného koeficientu r pro hodnotu intercept (q) a hodnot 

věcné i statistické významnosti pro celý výzkumný soubor (r) a soubory rozdělené podle pohlaví 

(r ženy, r muži); (hodnota r je chápaná jako poměr hodnoty intercept (q) pro měření 

provedená s Tapem 1 nebo Tapem 2 a s bez tapu); Pro podmínky T-testu byla stanovena 

nulová hypotéza H0, která předpokládá, že střední hodnota r se nezmění při použití Tapu 

1 nebo Tapu 2 od hodnoty 1. 

 

𝑟
tape 1,2

intercept
=

𝑞tape1, 2

𝑞bez tape

 

 

 

 

𝑟
tape 1

intercept
 

 

𝑟
tape 2

intercept
 

 

𝑟
tape 1

intercept
 

do 30 let 

 

𝑟
tape 2

intercept
 

do 30 let 

 

𝑟
tape 1

intercept
 

od 30 let 

 

𝑟
tape 2

intercept
 

od 30 let 

Vážený rozptyl * 0,08 0,06 0,09 0,07 0,06 0,05 

Vážený průměr * 1,00 0,99 1,02 0,99 0,98 1,00 

Směrodatná 

odchylka 
0,06 0,06 0,10 0,08 0,08 0,07 

Cohenovo d 0,26 0,14 0,39 0,14 0,20 0,02 

t (T-test) 0,76 0,41 1,18 0,42 -0,59 0,06 

Kritická hodnota 

T-testu p crit [%] 
45 69 27 69 57 95 

 

Tab. 11: Přehled výsledných hodnot poměrného koeficientu r pro intercept q a hodnot věcné 

i statistické významnosti pro celý výzkumný soubor (r) a soubory rozdělené podle věku (r do 30 

let, r od 30 let včetně) 
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𝑟
tape 1

slope
 

 

𝑟
tape 2

slope
 

 

𝑟
tape 1

slope
 

ženy 

 

𝑟
tape 2

slope
 

ženy 

 

𝑟
tape 1

slope
 

muži 

 

𝑟
tape 2

slope
 

muži 

Vážený rozptyl * 0,27 0,39 0,23 0,22 0,30 0,53 

Vážený průměr * 0,83 0,91 0,85 0,89 0,82 0,93 

Směrodatná 

odchylka 
0,12 0,14 0,17 0,17 0,17 0,22 

Cohenovo d 0,34 0,41 0,46 0,02 0,48 0,44 

t (T-test) 1,02 1,23 -1,38 -0,07 1,44 1,31 

Kritická hodnota 

T-testu p crit [%] 
32 24 21 95 18 22 

 

Tab. 12: Přehled výsledných hodnot poměrného koeficientu r pro hodnotu slope (k) a hodnot 

věcné i statistické významnosti pro celý výzkumný soubor (r) a soubory rozdělené podle pohlaví 

(r ženy, r muži); (hodnota r je chápaná jako poměr hodnoty slope (k) pro měření provedená 

s Tapem 1 nebo Tapem 2 a bez tapu); Pro podmínky T-testu byla stanovena nulová 

hypotéza H0, která předpokládá, že střední hodnota r se nezmění při použití Tapu 1 nebo 

Tapu 2 od hodnoty 1. 

 

𝑟
tape 1,2

slope
=

𝑘tape 1,  2

𝑘bez  tape

 

 

 

 

𝑟
tape 1

slope
 

 

𝑟
tape 2

slope
 

 

𝑟
tape 1

slope
 

do 30let 

 

𝑟
tape 2

slope
 

do 30 let 

 

𝑟
tape 1

slope
 

od 30 let 

 

𝑟
tape 2

slope
 

od 30 let 

Vážený rozptyl * 0,27 0,39 0,28 0,40 0,27 0,34 

Vážený průměr * 0,83 0,91 0,85 1,04 0,80 0,76 

Směrodatná 

odchylka 
0,12 0,14 0,17 0,20 0,17 0,20 

Cohenovo d 0,34 0,41 0,53 0,35 0,48 0,27 

t (T-test) 1,02 1,23 1,59 1,04 -1,44 -0,82 

Kritická hodnota 

T-testu p crit [%] 
32 24 15 33 19 44 

 

Tab. 13: Přehled výsledných hodnot poměrného koeficientu r pro hodnotu slope (k) a hodnot 

věcné i statistické významnosti pro celý výzkumný soubor (r) a soubory rozdělené podle věku 

(r do 30 let, r od 30 let včetně) 


