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Metoda tapingu je stále častěji vyhledávanou první volbou konzervativní léčby měkkých 
struktur pohybového systému. Prokázat její klinickou indikaci, podloženou signifikantní 
účinností, je v pozornosti všech odborníků, kteří se zabývají pohybovým systémem.  
Použití metody tapu nabylo významu s objevením a empirickým používáním kineziotapu, 
který citlivě reaguje na mechanické vlastnosti měkkých struktur pohybového systému. S 
rozšířením metody v posledních letech stoupl také počet klinických výzkumů zaměřených na 
ověření různých účinků metody tapingu a zpřesnění metodiky jeho aplikace. Předložená práce 
je jedním z nich. 
Disertační práce má rozsah 124 stran, text je rozdělen do 9 kapitol, teoretický text má 47 
stran, text experimentální části je psán na 23 stranách. Následuje téměř 10 stran diskuze, která 
je rozdělena na 2 hlavní části. Práce má 32 názorných obrázků, 13 přehledných tabulek, vše 
doplněno 3 grafy a 4 přílohami. Nechybí vyjádření etické komise UK FTVS a informovaný 
souhlas ke klinické studii. 
Rešeršní část práce je podpořena 213 citacemi, z toho pouze málo přes 50 je od tuzemských 
autorů a většinou se jedná o autory základní literatury fyzioterapie a metodiky výzkumu, 
nikoli autory témat s přímým významem a vztahem k disertační práci. Experimentální části 
předcházela příprava teoretických rešerší, které již byly autorkou zpracovány v její diplomové 
práci se stejným tématem. V disertační práci jsou referenční zdroje podstatně navýšeny. 
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. 
Výzkumný soubor tvořilo 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.  
Autorka velmi pečlivě a detailně zpracovala diskutované mechanismy účinku tapingu, kde 
především obsah kapitoly 2.1.4.2 „Působení neurofyziologické“ je pro pohybový projev ve 
smyslu procesu pohybového učení velmi významný. Může opravdu použití tapu do takové 
míry změnit tento proces, že je ovlivněna i senzorická integrace? Lze souhlasit s tím, že 
působení tapingu je z pohledu fixace nových pohybových vzorů výhodné tím, že je dlouhodobější 
než jednorázová korekce terapeutem (při rehabilitaci) nebo trenérem (při tréninku). Význam 
propriocepce a exterocepce v procesu motorického učení je dostatečně znám. Aplikace tapingu, 
který může působit převážně skrze ovlivnění aference a mechanické korekce, může být 
doplňkovým prostředkem při osvojování nových pohybových vzorů a jejich fixaci. Otázkou 
zůstává způsob použití tapingu, jeho časová délka použití a především vlastní praktická aplikace 
na pohybový systém. 
 



Cíle, úkoly a vědecké otázky mají exaktní charakter a 4 hypotézy mají logickou gradaci. Metodika 
práce je popsána velmi detailně a je doplněna řadou názorných obrázků, vypovídá o výborné 
znalosti biomechaniky a kineziologie pro m. biceps brachii, na kterém autorka testovala vliv 
tapingu v průběhu izometrické kontrakce pomocí EMG záznamu. 
Analýza dat je založena jednak na testování věcné významnosti pomocí Cohenova d a dále na 
testování statistické významnosti, kdy autorka použila programy Microsoft Excel a IgorPro 6.  
Hodnocení věcné významnosti vypovídá pro zamítnutí stanovených hypotéz, protože velikost 
Cohenova d hovoří u jednotlivých výsledků buďto pro malou nebo žádnou věcnou významnost. 
Ke shodnému výsledku došla autorka i při testování statistické významnosti. Interpretace 
výsledků ve vztahu k vědeckým otázkám a hypotézám je dostatečně zdůvodněna. 
Z pohledu výzkumné otázky číslo 1, je závěrem to, že aplikace pružného tapu v průběhu 
svalových vláken m. biceps brachii statisticky ani věcně významně neovlivní úroveň počáteční 
aktivity tohoto svalu při izometrické svalové kontrakci hodnocené pomocí mediánu frekvence 
EMG signálu. 
Z pohledu výzkumné otázky číslo 2, je závěrem to, že aplikace pružného tapu v průběhu 
svalových vláken m. biceps brachii statisticky významně neovlivní a věcně jen málo významně 
ovlivní nástup svalové únavy tohoto svalu při izometrické svalové kontrakci hodnocené pomocí 
strmosti poklesu mediánu frekvence EMG signálu.  
Z pohledu výzkumné otázky číslo 3 je závěrem tvrzení, že směr tahu tapu nemá statisticky ani 
věcně významný vliv na aspekty svalové aktivity při izometrické svalové kontrakci m. biceps 
brachii. 
 
Diskuze je rozsáhlá a svědčí o dlouhodobém a intenzivním zájmu autorky o metodu tapingu. Je 
obsáhlým a širokým zamyšlení autorky nad daným tématem. Interpretace vlastních zkušeností 
v komparaci s výsledky zahraničních studií přináší nové otázky na téma nejen aplikace metody 
tapingu, ale především jejího využití v procesu motorického učení. 
 
Jako oponent bych měla následující otázky:  
Metody tapingu se většinou používá v dospělém, či adolescentním věku, kdy informace o projevu 
a charakteru pohybu je již ve svalu do značné míry „fixována“ a použití metody tapu má, mimo 
jiné, korekční význam ve smyslu pohybového učení. Není to pozdě, když se sportem a s jeho 
specifickou orientací na jednotlivé disciplíny dneska začínají trenéři již v dětském věku? Může 
pak být metoda tapingu prevencí chybného provedení pohybů a není pak v pozdějším věku 
dospělosti spíše metodou léčebnou, především při svalových zranění než korekčním postupem 
motorického učení? 
 
Empiricky prokázaný efekt se statisticky ani věcně nepodařilo potvrdit, nicméně v disertační práci 
autorka velmi dobře prokázala schopnost vědecky pracovat. 
 
Závěr:  Disertační práci plně doporučuji k obhajobě. 
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