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Název práce:  Vliv aplikace specifického kinesio tapu lopatky na kvalitu pohybu horní končetiny 

Typ práce:  experiment 

Cíl práce: zhodnotit efektivitu facilitačního kinesio tapingu dolních fixátorů lopatek na koordinaci 

pohybu horních končetin, objektivizovanou pomocí 2HAND - testu koordinace 

Hodnocení formální stánky práce:   

Práce je rozepsána celkem na  72 stranách, má všechny náležitosti kladené na diplomní 

magisterskou práci.  

Literatura je čerpána z 69 zdrojů, z toho 31 cizojazyčných. Práce má 9 přílohy, 14 tabulek, 23 

obrázků, 6 grafů. 

Čtivost, úprava, pravopis jsou ve velmi dobré úpravě, minimum překlepů a dobrý slohový styl. 

Hodnocení obsahové stránky práce: 

 Práce má dobré řazení kapitol, je čtivá a má logiku. Oceňuji stručnost a výstižnost kapitol i 

náhled na současné potřeby pacientů a situování práce k současným požadavkům společnosti.  

Dotazy a připomínky k obhajobě: 

              V abstraktu práce postrádám informaci, o jaký typ práce jde. 

V teoretické části práce se odkazujete na Bruggerův sed a rovněž zmiňujete Kolářův pohled na sed 

dle Bruggera. Jedná se především o obr. č. 6, kde bych ráda znala Váš výklad mezi obrázky „a“ a „b“. 

Do jaké míry má aktivace břišního svalstva včetně hlubokého stabilizačního systému dolního trupu ( o 

kterém se v případě obr. č.6 jedná) vliv na ideální funkci pletence ramenního a do jaké míry je pak 

opodstatněná aplikace tapu na lopatkovou a ramenní oblast? (dle vašeho výzkumu) 

V otázce sledování chybovosti při aplikovaném tapu se zdá, že při aplikaci tapu se průměrné hodnoty 

chybovosti snižují, avšak má otázka zní…. Jaký vliv má na případné snížení chybovosti  proces účení, 

tedy to, že testy byly prováděny před aplikací tapu a pak po aplikaci tapu? Bylo také provedeno 

zkušební měření, při kterém bylo naměření hodnot chybovosti provedeno nejprve s aplikovaným 

tapem a poté bez tapu? 

 



 

Studentka prokázala schopnost zpracovat  kvantitativně  experimentální typ práce se 

zaměřením na využití fyzioterapeutických technik. Práci hodnotím za zdařenou a navrhují ji 

k obhajobě.  

 

Hodnocení: dle obhajoby výborně-velmi dobře dle obhajoby 
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