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Vliv aplikace specifického kinesio tapu lopatky na kvalitu horní končetiny

Cílem práce je zhodnotit efektivitu specifického kinesio tapu lopatky ve vztahu ke kvalitě koordinace horní končetiny. Kvalita 

koordinace horní končetiny byla objektivizována pomocí 2HAND z komplexu Vienna Test System.

Použitý testovací protokol i statistické zpracování bylo aktuální pro zvolené téma.
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ostatní

Statistické metody byly adekvátně zvoleny, zvolená hladina významnosti byla stanovena na p ˂0,05.

stupeň hodnocení

Cíle práce byly splněny, pomocí 2HAND testu byl ozřejmen vliv specifického tapu loptky.

Diplomantka pracovala velmi samostatně, během zpracování práce aktivně komunikovala i s ostatními pracovišti UK FTVS.

Práce má logickou stavbu, obsah jednotlivých kapitol na sebe navazuje. V úvodní části jsou popsány funkčně anatomické vztahy 

pletence ramenního zvláště v kontextu svalových smyček spojených s motorikou ruky. V hlavní části je důsledný popis realizace 

měření a statistické zpracování naměřených dat. Rozsáhlá diskuse kriticky a s nadhledem hodnotí provedený experiment a snaží se 

vysvětlit důvody nepotvrzení jednotlivých hypotéz.

Úprava práce a grafické zpracování odpovídá nárokům diplomové magisterské práce.

průměrná nadprůměrná

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. I přes nepotvrzení jednotlivých hypotéz byly v práci naplněny stanovené cíle a současně 

byla popsána specifická tapovací technika, jež je s úspěchem užívána ve fyzioterapeutické praxi. Je zřejmé, že práce má praktický 

přínos. Prosím, popište klinický význam použitého tapu. 
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Samotný text práce je přehledný, čtivý a jednoznačný.


