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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 (maximální volní 

kontrakce), sledované pomocí mediánu frekvence elektromyografického 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 

 


