
Posudek na disertační práci 

Martina Vrbová:  

Vliv tapu aplikovaného v průběhu svalových vláken na aktivitu pod ním ležícího svalu. 

 

Výběr tématu. Taping se v posledních letech často používá jako preventivní či léčebný 

prostředek sportovní a klinické praxe. Některé zkušenosti jsou bohužel stále přejímány bez 

dostatečně vědecky podložených důkazů o jejich skutečném účinku. Zvolené téma je tedy 

aktuální  a snaha exaktně řešit tento deficit je velice vítaná. Autorka se o tuto problematiku 

zajímala již ve své diplomové práci. V rámci doktorského studia si významně rozšířila 

teoretické poznatky a získala i praktické zkušenosti s využíváním tapingu.  

Teoretické poznatky úvodních kapitol tvoří nejrozsáhlejší a nejpropracovanější část práce, 

ve kterých byly uplatněny velice dobré znalosti z různých oborů (neurofyziologie, 

biomechaniky i senzomotoriky atd). Vypracování literární rešerše se opírá o úctyhodných 213 

citací (z nichž téměř 80% je ze zahraničních zdrojů). Detailněji se však autorka zaměřila jen 

na kvalitní klinické a přehledové studie, vyhodnocené dle skóre speciální škály. Oceňuji 

přehledné tabulky z publikovaných studií, ukazující velké rozdíly v přístupech, v typech 

souborů, v použití tapovacích materiálů a jejich aplikacích na různých částech těla. Rozdílné 

bývá použití objektivizačních metod (dotazníky, vizuální analogové škály, funkční testy, 

dynamometrie, goniometrie, termometrie či elektromyografie) i sledované účinky tapingu 

(bolest, ovlivnění propriocepce, svalová funkce, aktivita či síla, rychlost zotavení či kloubní 

postavení, stabilita a rozsah pohybu).  

Cíl, vědecké otázky i hypotézy jsou jednoduše, ale zcela výstižně formulovány.  

Metodika (zvolené postupy) jsou dle mého názoru nejkvalitnější částí celé práce.Jednorázový 

experiment představující na první pohled jednoduchý model byl z metodologického hlediska 

vzorně ošetřen. Byly zohledněny všechny vstupující faktory a minimalizovány rušivé vlivy. 

Autorka se po důkladném prostudování dosud publikovaných prací dostatečně poučila a 

zvolila si pro svůj cíl jak vhodnou metodiku (tj. výběr svalu, způsob aplikace tapu, svalovou 

aktivitu ve formě opakovaných izometrických kontrakcí, objektivizaci svalové aktivity 

pomocí sEMG), tak i vhodný způsob zpracování výsledků pomocí analýzy frekvenčního 

mediánu sEMG. Studie byla zkvalitněna i dalšími statistickými metodami. 

Výsledky jsou zpracovány jak ve slovní, tak i v tabulkové a grafické podobě. Trendy 

frekvenčních mediánů EMG nebyly jednoznačné. Závislost na směru aplikace tapu (tzn. jeho 

přiložení od začátku k úponu svalu nebo naopak) se neprokázala ani ze statistického, ani z 

věcného hlediska. Do určité míry tím byla zpochybněna teorie významného vlivu směrově 

působících receptorů, na nichž je založen uznávaný koncept facilitačních a inhibičních 

svalových technik. Autorka přitom uznává určitá omezení své práce, které v další kapitole 

detailně probírá. 

Diskuse je logicky koncipována. Kandidátka v ní opět prokázala velmi dobrou orientaci jak 

v prostudované literatuře, tak v metodologii vědecké práce. Zajímavá je samostatná diskuse 

k použité metodice, v níž rozebírá vhodnost zvolených postupů, vycházející z poznatků 

předchozích studií. Práce není vždy zcela originální v jednotlivých postupech, ale v celkovém 

komplexu řešení.  

Závěrečné hodnocení. Práce je velice precizně zpracována, má 123 stran a klasické členění 

kapitol. Zahrnuje bohatou dokumentaci (32 obrázků, 12 tabulek a 7 grafů), názorně 

ozřejmující danou problematiku. Splňuje i všechny další náležitosti (tzn. abstrakta, seznamy 

zkratek, obrázků, grafů a tabulek, žádost Etické komisi i Informovaný souhlas). Po formální 

stránce má práce velmi dobrou grafickou úroveň, je psána srozumitelným jazykem.  

Autorka ve své disertační práci zcela přesvědčivě prokázala schopnost samostatně vědecky 

pracovat. Její předložená disertace splňuje všechny podmínky na ni kladené a proto ji  

doporučuji k obhajobě. 



 

 

 

Dotazy: 

1. Proč se autorka při výběru probandů nepokusila o homogennější či větší soubor? Byl 

to původní záměr či jiný důvod ? 

2. Jaký problém by vznikl při umístění elektrod pod natahovaný tape? Primární, tedy 

technický nebo sekundární, zkreslující výsledný záznam (výsledek)? 

3. Jak vypadá placebo tape v metodice studií citovaných v přehledových tabulkách ? 

 

Drobné (zanedbatelné) připomínky  

       -     minimum zaregistrovaných překlepů (vnik/vznik, fyzické/fázické) 

       -     použití méně vhodného schématu řízení  motoriky s.26  (funkce talamu) 

-  lépe odlišovat nadřazené a podřazené pojmy (např. biochemické a metabolické změny 

či dělení psychologické, fyziologické a neurofyziologické)     

 

 

Praha, 3.11.2015                                                                doc.MUDr.Staša Bartůňková, CSc. 

 

 
 

 


