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Abstrakt 

 

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

končetiny 

Cíle: Cílem této práce je zhodnotit efektivitu specifického kinesio tapu lopatky na kvalitu 

pohybu horní končetiny. Kinesiotaping je dnes velmi často využívanou metodou v terapii 

myoskeletárních onemocnění. Nejvíce je využíván sportovci, ale postupně se stává i 

jednou z pomocných metod fyzioterapeuta v běžné praxi. V této diplomové práci bylo 

využito specifické metody kinesiotapingu zaměřeného na facilitaci dolních fixátorů 

lopatky. Tato metoda je v klinice často používaná a její efekt na polohu ramenního kloubu 

je zřejmý. Kvalitu horní končetiny v této práci reprezentuje schopnost vizuomotorické 

koordinace, která byla objektivizována 2HAND testem. Předpokladem je úzká souvislost 

postavení ramenního pletence s funkcí ruky, kdy centrované postavení lopatky zajištěné 

koordinací dolních fixátorů lopatky umožní preciznější pohyb celé horní končetiny.   

Práce byla zaměřena na populaci pracující na počítači. Tento způsob práce je dnes 

nejčastější příčinou bolestí směřující pacienty do ordinace fyzioterapeuta. Měření se 

zúčastnilo celkem deset probandů (z toho pět mužů a pět žen), průměrný věk těchto osob 

byl 27,5 let.   

Metody: K získání potřebných dat byl využit 2HAND test z komplexu Vienna Test 

System pro měření vizuomotorické koordinace horních končetin při centrovaném 

postavení lopatky.  

Výsledky: U zvoleného vzorku probandů měla aplikace daného kinesio tapu pletence 

ramenního pozitivní vliv na dva parametry hodnotící vizuomotorickou koordinaci v rámci 

měření 2HAND testem. Jednalo se o počet chyb provedených v průběhu kola, kdy došlo 

ke snížení počtu chyb u sedmi z deseti testovaných a dobu trvání chyby, která se snížila 

u všech deseti testovaných. Statistická a věcná významnost byla potvrzena pouze u třetí 

proměnné – doby trvání chyby. 

Klíčová slova: pletenec ramenní, kinesiotaping, 2HAND test, práce na počítači 

 

  



Abstract 

 

Title: The effect of scapular specific kinesio tape on the movement quality of the upper 

limb.  

Objectives: The aim of this study is to evaluate the effectiveness of specific kinesio 

tape of shoulder blade on the quality of the movement of the upper limb. Currently, 

kinesio taping is very popular method in the treatment of myoskeletal diseases. Kinesio 

taping is mostly used by athletes, however the method becomes one of the common 

methods in physiotherapist practice. In this diploma thesis, specific method of kinesio 

taping was used. The method is focused on the facilitation of the lower blade fixators 

and is frequently used. Positive effect of the method on the position of the shoulder joint 

is obvious. The movement quality of the upper limb is represented by visual motor 

skills coordination, which was objectified with selected testing method. The prerequisite 

is a close relation between the position of the shoulder girdle with the function of the 

hand. Centred position of the shoulder blade ensured with the fixation of the lower 

blade fixators allows precise movement of the entire upper limb. 

The diploma thesis was focused on the population of people working on a computer. 

This way of working is now the most common cause of pain for patients who visit a 

physiotherapist. Measurement was attended by ten people (five men and five women) in 

average age 27,5.  

Methods: To obtain the necessary data has been used 2HAND test from Vienna Test 

System. The test is used for examination of visual-motor coordination in this case with 

fixed position of the shoulder blade.    

Results: For a selected sample of probands had application of Kinesio taping a positive 

effect on two parameters evaluating visual motor coordination within the measurement 

of the 2HAND test. The number of errors made during the testing reduced the number of 

errors in seven of the ten probands and duration of error was decreased in all ten tests. 

Statistical and substantive significance was confirmed only in the third variable - the 

duration of the error. 

Keywords: shoulder girdle, kinesiotaping, 2HAND test, working with computers
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ABD abdukce 

AC akromioklavikulární 

CNS centrální nervová soustava 

DNS dynamická neuromuskulární stabilizace 

HK horní končetina 

KT kinesio tape 

LHK levá horní končetina 

LBP low back pain 

m. musculus 

mm. musculi 

n. nervus 

PHK pravá horní končetina 

RM rotátorová manžeta 

SC sternoklavikulární 

Thp hrudní páteř 

tzv. tak zvané 
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1. ÚVOD 

Kinesiotaping byl byl vyvinut počátkem sedmdesátých let japonským chiropraktikem 

Dr.Kenzem Kasem. Od té doby se postupně dostal do celého světa a dnes je hojně 

užívanou metodou ve sportovní medicíně a fyzioterapeutické praxi. Účinky popsané 

Kasem a dalšími autory (u nás tuto problematiku rozpracovali Kobrová a Válka, 2012) 

jsou dosud předmětem zkoumání klinických studií. V této diplomové práci se chci 

zabývat vlivem facilitačního kinesio tapingu dolních fixátorů lopatek na kvalitu pohybu 

horní končetiny, která je v této práci reprezentována jako schopnost vizuomotorické 

koordinace.  

V teoretické části se zaměřuji na shrnutí poznatků z biomechaniky, kineziologie 

a ontogenetického vývoje ramenního pletence. Objasňuji pojmy centrované postavení 

kloubu a funkční dynamická stabilizace lopatky. Zmiňuji motorické propojení akra 

s ramenním pletencem a ovlivnění postavení lopatky na distální část horní končetiny. 

Ozřejmuji pojem vizuomotorická koordinace a motorické učení. Podrobně popisuji 

problematiku kinesiotapingu a uvádím vybrané studie zaměřené především na ovlivnění 

bolesti a svalové aktivity ramenního pletence. Zvolená skupina probandů reprezentuje 

část populace se sedavým zaměstnáním, pracující na počítači. Statická pozice sedu je 

v dnešní době čím dál častěji zaujímanou polohou a může být jednou z příčin mnohých 

patologií. Jedná se například o syndrom karpálního tunelu či Jandův horní zkřížený 

syndrom a jiné níže uvedené. Následně popisuji dva typy doporučovaných sedů v rámci 

pracovní ergonomie. Závěrem zmiňuji informace o 2HAND testu a statistických 

pojmech, které byly následně využity v praktické části této práce.    

Experimentální část této diplomové práce obsahuje popis metodiky samotného 

experimentu, vyhodnocení získaných dat včetně statistické analýzy zpracované 

programem IBM SMSS Statistics. Výsledky této práce mohou sloužit jako podklad pro 

další studie v rámci problematiky účinků kinesiotapingu.   
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2. SOUHRN TEORETICKÝCH POZNATKŮ 

2.1. Biomechanika a kineziologie ramenního pletence 

2.1.1. Pletenec horní končetiny 

Pletenec horní končetiny je tvořen čtyřmi kostmi: lopatka (scapula) – páka a kladka, klíční 

kost (clavicula) - vzpěra, kost pažní (humerus), kost hrudní (sternum) – osa, ukotvení 

(Čihák 2011). 

Dle Kapandjiho je tvořen pěti skloubeními: glenohumerální kloub, subdeltoideální kloub, 

akromioklavikulární, sternoklavikulární a skapulotorakální  (Kapandji 1982). 

 

Obrázek 1: Uspořádání ramenního pletence (Univerzita Palackého v Olomouci, 2014) 

2.1.2. Pohyby ramenního kloubu a zúčastněné svaly: 

Střední polohu zaujímá ramenní kloub v částečné abdukci a v mírné ventrální flexi 

(Čihák, 2001).  

V ramenním kloubu je možné provádět všech 6 základních druhů pohybů v kloubu. 

V sagitální rovině:  

 Flexe - do 180° (se spoluprací lopatky), m. deltoideus pars clavicularis, 

m. coracobrachialis 

 Extenze- 40°, m. latissimus dorsi, m. teres major, m. deltoideus pars spinalis 

Ve frontální rovině:  

 Abdukce – 90°  čistě, 180°  se souhybem lopatky, m. deltoideus pars acromialis, 

m. supraspinatus, m. serratus anterior při abdukci nad horizontálu 
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 Addukce – m. pectoralis major, m. latissimus dorsi, m. teres major 

V rovině rotační:  

 Vnitřní rotace – 90°, m. subscapularis, m. latissimus dorsi, m. teres major 

 Zevní rotace – 90°, m. infraspinatus, m. teres minor (Janda 1996; Janda, Pavlů 

1993) 

2.1.3. Pohyby lopatky a zúčastněné svaly 

Kineziologie ramene začíná od pohybu lopatky pohybem v kloubu skapulothorakálním. 

Každá příčina omezení plného rozsahu lopatky se okamžitě projeví na kinetice celého 

ramene. Pohyby lopatky jsou pohyby posuvné a rotační. Jsou dány svalovým závěsem a 

vždy pohyblivostí AC - SC zejména při rotačních pohybech lopatky po stěně hrudníku 

(Michalíček, Vacek, 2014). Jedná se o následující pohyby: 

 Addukce – m. trapezius pars transverza, mm. rhomboideií (major, minor), které 

zároveň rotují dolní úhel lopatky více k páteři  

 Kaudální posun a addukce (addukce s depresí) – 10º, m. trapezius pars ascendens   

 Elevace – 40º, m. levator scapulae, m. trapezius pars descendens 

 Abdukce s rotací - protrakce (dolní úhel lopatky se odtahuje od 

páteře) –  m. serratus anterior (Janda 1996, Kolář 2009) 

Veškeré pohyby v rameni jsou souhrou všech struktur ramenního pletence. Nejedná se 

o samostatný izolovaný pohyb, ale o kombinaci rotačních, skluzných a posuvných 

pohybů kloubních ploch všech kloubů ramene. Jejich neuromotorické řízení v jakékoliv 

fázi pohybu horní končetiny zachová průběžnou, funkční centraci kloubních struktur 

ramene vůči sobě. Tato neuromuskulární statická i dynamická stabilita ramene je 

zajišťována třemi základními mechanismy, a to statickými stabilizátory ramene 

(kapsuloligamentozní struktury), dynamickými stabilizátory ramene (muskulotendinozní 

struktury – nejvíce svaly RM a lopatky) a proprioceptivním kinematickým systémem 

z uvedených struktur, který tuto stabilizaci ramene neurofyziologicky koordinuje. Jedná 

se o integraci senzorických signálů z jednotlivých etáží CNS s následnou produkcí 

koordinované a plynulé motorické odpovědi (Michalíček, Vacek, 2014).  



8 
 

2.1.4. Dolní fixátory lopatky 

Pojem dolní fixátory lopatek porovnává dva proti sobě fungující svalové celky: jeden, na 

němž je lopatka, respektive celý ramenní pletenec zavěšen, a druhý, který lopatku fixuje 

a brání jejímu posunutí vzhůru (Janda, 1982). 

Jako dolní fixátory lopatky je označováno několik svalů, které spojují lopatku s páteří 

nebo se žebry a podílejí se na jejím plochém přiložení k hrudníku. Spolu s horními 

fixátory lopatky provádějí fixaci lopatky a její souhyby při pohybech horní končetiny 

v ramenním kloubu.  

Dolní fixátory lopatky tvoří následující svaly: 

 M. serratus anterior – hlavní sval, který ve spolupráci s m. trapezius umožňuje 

předpažení, upažení a vzpažení tím, že abdukuje lopatku a rotuje ji dolním úhlem 

zevně. Má výraznou stabilizační funkci lopatky, především při její elevaci. Začíná 

na 1. - 9. žebru a jeho vlákna se upínají na mediální okraj lopatky a angulus 

inferior scapulae (4. – 9. zub). Inervaci m. serratus anterior zajišťuje n. thoracicus 

longus.  

 M. rhomboideus major et minor – přitahují lopatku k páteři a poněkud nahoru a 

rotují dolní úhel lopatky dovnitř. Stabilizují mediální část lopatky. 

M. rhomboideus major začíná na processus spinosi Th1 - Th4 a jeho úpon se 

nachází kaudálně na margo medialis scapulae. M. rhomboideus minor začíná na 

processus spinosi C6 – C7 a upíná se kraniálně na margo medialis scapulae. 

Inervaci obou svalů zajišťuje n. dorsalis scapulae. Při oslabení těchto svalů není 

možné provést plnou retrakci lopatky, ta je důležitá při většině tzv. overhead 

pohybů, včetně plavání (způsobem kraul). Při provádění těchto pohybů může 

docházet k přetěžování anteriorních struktur ramenního kloubu.  

 M. trapezius pars ascendens – stahuje lopatku dolů, přitahuje ji k páteři a vytáčí ji 

dolním úhlem ven. Inervaci zajišťuje n. accesorius (Kabelíková, Vávrová 1997; 

Paine, Voight, 1993; Paine, Voight, 2013). 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Lopatka
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Obrázek 2: M. trapezius (Coffman, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 3: M. serratus anterior, mm. rhomboideií (Rouse, 2011) 

Pokud dojde k oslabení či změně funkce stabilizátorů lopatky, ovlivní se biomechanika 

celého ramenního pletence. Dojde ke zvýšení napětí anteriorní části kloubního pouzdra 

ramenního kloubu, zvýší se možnost komprese v oblasti rotátorové manžety a dojde ke 

snížení nervosvalové funkce ramenního pletence. To vše může vést k nepříjemným 

bolestivým stavům v oblasti ramenního kloubu. M. serratus anterior  a m. trapezius pars 

ascendens jsou nejčastěji oslabené svaly skapulothorakálního kloubu a mohou způsobit 

patologický vzor pohybu. Instabilitu lopatky můžeme pozorovat u 68 % lézí rotátorové 

manžety a u 100 % glenohumerální instability. (Paine, Voight, 2013).  
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Obrázek 4: Směr tahu jednotlivých svalů ovlivňujících pozici lopatky (Hoffman, 2014) 

2.1.5. Funkční centrace kloubu 

Pod pojmem funkční centrace kloubu je zahrnuto takové postavení kloubu, které 

umožňuje jeho optimální statické zatížení. V centrovaném kloubu je při dané poloze 

docíleno maximálního rozložení tlaku na kloubních plochách. Pokud se kloub nachází 

v decentrovaném postavení, při vadném držení těla, dochází k nerovnoměrnému 

rozložení tlaku a s tím spojeným svalovým dysbalancím (Kolář, 2002).  

2.1.6. Centrované postavení lopatky 

V tomto postavení je mediální hrana lopatky uložena paralelně s páteří. Dolní úhel 

lopatky není zevně rotován. V opačném případě by to poukazovalo na nedostatečnou 

aktivitu dolních fixátorů lopatky (především m. serratus anterior) a přetížení m. pectoralis 

major a horní části m. trapezius. Lopatka je při správném postavení tažena kaudálně, 

nikoli k páteři (Kolář, 2009). 

2.1.7. Funkční dynamická stabilizace lopatky 

Funkční dynamická stabilizace lopatky je stav, kdy je lopatky uvedena do ideální 

(stabilizované) polohy, ta je zajištěna funkcí svalových smyček, níže popsaných. 

Hlavními aktéry jsou svaly, jinak fungující jako antagonisté. Harmonickou aktivitou 

těchto svalů se lopatka uvede a poté udržuje v neutrálním postavení. Lopatka zůstává 

dynamicky stabilizovanou v rovině frontální. Stane se funkční oporou pro paži a pro 

svaly, které se na ni upínají. Stabilizovaná lopatka pro opěrnou funkci horní končetinou 

je prvním stupněm ve vývojové hierarchii bazálních podprogramů (Čápová, 2008). 
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Koaktivace mm. rhomboideií a kaudální snopce m. serratus anterior stabilizuje 

v neutralitě pohybovou komponentu abdukce a addukce dolního úhlu lopatky. 

Koaktivace střední části snopců m. serratus anterior a m. trapezius pars transversus 

stabilizují lopatku v rovině frontální. Koaktivace kaudálních snopců m. serratus anterior 

a kaudálních snopců m. trapezius s m. levator scapulae, m. pectoralis minor a 

m. omohyoideus ustálí lopatku v neutralitě mezi elevací a kaudalizací (Čápová, 2008). 

2.1.8. Ontogenetický vývoj ramenního pletence 

Horní končetina, ramenní kloub i ruka prodělávají během posturální ontogeneze funkční 

i morfologický vývoj. V průběhu jednotlivých období dochází ke změně v oblasti 

neuromotorického řízení. Horní končetina získává dynamicky vyváženou opěrnou 

funkci, na jejíž kvalitě jsou závislé další mnohem složitější schopnosti z hlediska 

diferenciace a jemné motoriky ruky ve volném prostoru (Čápová, 2008).  

Pro dobrou funkci horní končetiny (ramenního kloubu i vlastní ruky) musí být zajištěna 

velká míra volnosti pohybu a kvalitní stabilizace kloubů při zátěži. V motorické 

ontogenezi se nejprve rozvíjí opora o horní končetinu, až poté fázické dovednosti ruky a 

opěrné dovednosti dolními končetinami.  Dynamická centrace a stabilizace ramenního 

kloubu je lehce narušitelnou funkční jednotkou. Kvalita opěrné funkce horní končetinou 

se zásadně podílí na kvalitě všech následných hybných projevů člověka (Čápová, 2008).  

Během motorické ontogeneze se opěrná funkce horní končetiny uskutečňuje v několika 

etapách.  V novorozeneckém stádiu neexistuje žádná opěrná báze, horní a dolní končetiny 

jsou flektovány a nejsou schopny opěrné funkce. Dítě má asymetrické držení těla. 

Rameno se nachází v protrakci a vnitřní rotaci a lopatka v elevaci (Kolář, 2009).   

V období do šesti týdnů můžeme ve spontánních projevech v pronační pozici vidět 

kontakt horních končetin s podložkou. Nejedná se však o projev účelové motoriky. První 

cílené pokusy o zavedení opory o horní končetinu se objeví kolem šestého týdne, 

v závislosti na motivaci. Dochází k ústupu míšní dominance řízení hybnosti. Objevuje se 

koaktivace antagonistických svalových skupin a jejich vzájemná reciproční spolupráce. 

Do stabilizačních funkcí se zapojují svaly fylogeneticky mladší, například m. serratus 

anterior a zevní rotátory ramene (Čápová, 2008; Kolář, 2009). 

Ve věku okolo tří měsíců dochází k opoře o obě proximální části předloktí horních 

končetin v symetrii osového orgánu. V oblasti periferních kloubů je nastavena 
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rovnovážná aktivita mezi svaly s antagonistickou funkcí, díky které dochází k funkční 

centraci kloubů (Čápová, 2008; Kolář 2009).  

 V období okolo pátého měsíce se objevuje vrchol opěrné funkce horní končetiny. Jde o 

oporu na jednom předloktí, což dítěti umožní uvolnit jednu končetinu pro rozvoj úchopu 

a manipulace (Čápová, 2008).  

V období sedmého až devátého měsíce se objevuje první lokomoce z polohy na břiše. Na 

končetinách probíhá vzpřímení a nákrok, kdy jsou končetiny umístěny kontralaterálně. 

Na opěrné horní končetině se pohybuje lopatka přes humerus. Vyvážená stabilizace 

lopatky je podmínkou pro optimální vzpřímení (Kolář, 2009).  

Mezi pohybové komponenty opěrné funkce horní končetiny patří: dynamická stabilizace 

lopatky, vytvoření opory na proximálním konci předloktí, vertikalizace, centrace a 

stabilizace humeru, vrchol opěrné funkce (pohyb jamky, lokomoční děj), specifické 

oslovení autochtonní muskulatury, reakce aker (Čápová, 2008). 

2.1.9. Vývoj postavení lopatky 

Vývoj držení lopatky nekončí narozením, ale navazuje na intrauterinní období. V 

emryonálním období lopatka sestupuje kaudálně. Za fyziologické situace prostřednictvím 

zrání CNS navazuje další vývoj lopatky na novorozenecké držení a dále vývojem 

svalového systému pokračuje její kaudální sestup. Do jejího držení se začíná zapojovat 

m. trapezius pars ascendens a m. serratus anterior. Další fází je držení v zevní rotaci 

kaudálního úhlu lopatky, zapojením kaudální části m. serratus anterior, abduktorů a 

zevních rotátorů ramenního kloubu. Při abnormálním vývoji, který je považován za jednu 

z nejčastějších příčin vadného držení těla, tato funkce není plně dokončena (Kolář, 2002). 

V průběhu ontogeneze jedince až do dospělosti se plocha kloubní jamky, směřující 

původně vpřed, orientuje více laterálně, kdy tvoří se sagitální rovinou úhel 30°. Touto 

změnou pozice lopatky se zmenšuje v průběhu růstu torzní úhel humeru cca o 40°, pro 

zachování vizuální kontroly manipulačních pohybů horní končetiny (vývojově nejvyšší 

priorita). Vlivem zdokonalení ruky, vizuálně kontrolované manipulační a úchopové 

funkce ruky s funkčním zapojením palce v opozici se zvýšila pohybová a silová náročnost 

na akrální předloketní část horní končetiny (respektive na ruku), a to na podkladě 

převažujících pohybových požadavků. Postupná vývojová změna pozice a tvaru lopatky 

a dalších změn anatomických struktur závěsného aparátu ramene, tak následovala potřeby 

ruky. Ramenní pletenec tedy následoval funkčně i strukturálně periferní úchopovou 
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funkci ruky. Neuromotorická kontrola ramene je úzce propojena s řízením ruky. Původní 

lokomoční funkce ramenního pletence je překryta funkcí manipulační a úchopovou 

(Michalíček, Vacek, 2014).  

2.1.10. Řetězení činnosti svalů – svalové smyčky a řetězce 

Dle Véleho (2006) je svalová smyčka tvořena skupinou dvou svalů upínajících se na dvě 

vzdálená místa (puncta fixa). Mezi těmito svaly je pohyblivý kostní segment (puctum 

mobile). Jeho poloha je určena tahem obou svalů. Smyčky přitahují pohyblivý segment 

k jednomu či druhému opěrnému bodu nebo fixují pevně jeho pozici vůči opěrným 

bodům. Takto fixovaný kostní segment je oporou pro jiný pohybující se segment.  

Svalový řetězec vzniká vzájemným fyzikálním i funkčním spojením několika svalů či 

smyček, které jsou mezi sebou propojené fasciálními, šlachovými i kostními strukturami 

do řetězce tvořícího samostatný složitý útvar. Jeho funkce je programově řízena z CNS.  

Spojení svalů do jednoduchých smyček či složitějších řetězců integruje jejich funkci 

(Véle, 2006).  

2.1.11. Svalové řetězce horní končetiny 

Funkci horní končetiny bychom měli chápat jako funkci jednoho složitého funkčního 

řetězce. Ten je tvořen jednotlivými komponentami fungujícími jako jeden celek.  

Funkce prstů a ruky má vztah k pronatorickému otáčení palce a k otáčení předloktí 

v lokti. Od loketního kloubu pokračuje tento řetězec ke kloubu ramennímu. Funkční 

možnosti ramenního kloubu byly výrazně rozšířeny vznikem rotace lopatky se 

spolupůsobením kloubů klíční kosti. Řetězec dále pokračuje funkčními vztahy ke svalům 

krční páteře. Tyto vzájemné funkční stavy v komplexním úchopovém řetězci ukazují na 

složitost patologických vlivů na vznik bolestí v oblasti krku, pažního pletence a bolestí 

zad. Bolesti manifestující se v některé z těchto oblastí mohou mít příčinu v periferní 

oblasti samotného úchopu. Z tohoto důvodu je nezbytné pátrat po příčině bolesti 

v rozsahu celého funkčního řetězce (Brügger, 1993). 

2.1.12. Svalové řetězce mezi trupem a lopatkou 

Véle (2006) popisuje 4 základní smyčky tvořící tzv. „dynamický závěs lopatky“ 

zajišťující její stabilizaci a pohyb. Jejich činnost lze posuzovat odděleně, ale na pohybu a 

fixaci lopatky se podílejí vždy společně. Stabilizovaná lopatka tvoří oporu pro pohybující 

se paži. Při změně rovnováhy v těchto smyčkách se mění konfigurace ramenního 
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pletence, dochází k jeho decentraci, zhoršující asymetricky opotřebení kloubních 

chrupavek. 

1. smyčka pro addukci a abdukci lopatky: mm. rhomboideii – m. serratus anterior 

2. smyčka pro depresi a elevaci lopatky: m. trapezius pars descendens a m. levator 

scapulae - m. trapezius pars ascendens 

3. smyčka pro depresi a elevaci ramene: m. pectoralis minor - m. trapezius pars 

descendens 

4. smyčka fixující lopatku: m. trapezius pars media - m. serratus anterior. Fixuje 

lopatku jejím přitlačením k hrudníku ve spolupráci s m. latissimus dorsi.  

Popsané svalové smyčky svalů lopatky se funkčně napojují na větší a složitější řetězce 

propojující horní a dolní končetiny. Véle (2006) je popisuje jako dlouhé zkřížené řetězce 

trupu. Rozlišuje přední a zadní stranu těla, kdy je vždy svalovými smyčkami propojen 

humerus jedné HK s protilehlým kolenním kloubem. Oba tyto řetězce se kříží na přední 

a zadní straně trupu a zpevňují ho (Véle, 2006).  

2.1.13. Motorické propojení akra s ramenním pletencem 

Véle (2006) popisuje funkční motorické propojení ramenního pletence a předloktí ve 

dvou otevřených svalových řetězcích.  

1. scapula – m. supraspinatus – humerus - m. biceps brachii – předloktí 

2. scapula – m. coracobrachialis – humerus – m. triceps brachii – předloktí 

M. supraspinatus pomáhá aktivitě středního deltoideu a fixuje hlavici humeru v jamce. Je 

aktivní při roztažení prstů a sevření pěsti. M. coracobrachialis vytváří spojení mezi 

humerem a ramenním pletencem. Odlehčuje ramenní kloub a dokáže přivést paži 

z různých postavení do výchozího postavení (Véle, 2006).  

Dle studie Lee et al. (2011) existuje významná funkční souvislost mezi svaly ramenního 

pletence a svaly předloktí. Pohyby distální části horní končetiny jsou úzce propojeny 

s pohyby proximální části, tedy ramenním pletencem. To bylo prokázáno například 

v autorově předchozí studii, kdy byla zjištěna zvýšená aktivita svalů ramenního pletence 

při abdukci – addukci svalů zápěstí a prstů při pohybu v otevřeném kinematickém řetězci 

(Lee et al., 2011).    

Z hlediska vývoje docházelo postupně ke změně pozice tvaru lopatky a dalších změn 

anatomických struktur závěsného aparátu ramene z důvodu stále větších potřeb ruky. 
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Ramenní pletenec tedy následoval funkčně i strukturálně periferní úchopovou funkci 

ruky. Původní lokomoční funkce ramenního pletence je překryta funkcí manipulační a 

úchopovou. Neuromotorická kontrola ramene je úzce propojena s řízením ruky. Samotná 

pohyblivost aker, zejména jemné cílené pohyby, je řízena z primární motorické korové 

oblasti. Ta je zodpovědná za realizaci pohybu, jehož plán byl vypracován v jiných částech 

mozkové kůry. Řízení pletencového a proximálního svalstva je uskutečňováno 

v premotorické korové oblasti. Tato oblast je zodpovědná za realizaci komplexních 

volních pohybů, při kterých je nutnost zrakové kontroly (Michalíček, Vacek, 2014 ; 

Trojan, 2005).  

Melgari et al. (2008) ve své studii zkoumali funkční topografické uspořádání svalů horní 

končetiny v primárním motorickém kortexu. Měření dvanácti svalů horní končetiny od 

distálních po proximální bylo provedeno pomocí TMS (Transcranial Magnetic 

Stimulation). Výsledky prokázaly vzájemné překrývání svalů distálních i proximálních. 

Během fyziologického pohybu dochází k jejich spolupráci. Aktivita proximálních svalů 

horní končetiny vyvolá aktivitu níže uložených svalů (Melgari et al., 2008). Z toho 

vyplývá, že pro pohyb distální části horní končetiny, akra, je nutná správná pozice části 

proximální, ramenního pletence. Čápová popisuje ramenní pletenec (především lopatku) 

jako tzv. základnu horní končetiny. Čím je tato základna pevnější, tím preciznějšího 

pohybu můžeme dosáhnout (Čápová, 2008). 

2.2. Vizuomotorická koordinace 

Vizuomotorická koordinace je schopnost integrace zrakových vjemů s jemnou 

motorikou. Je to jedna z důležitých podmínek pro rozvoj grafických dovedností. 

Propojení představy, zrakové paměti s pohyby rukou a prstů (Slovníček pojmů, 2011).  

Řídící centrum se nachází v sulcus parieto-occipitalis, který byl funkčně rozdělen 

v dorsální (V6A – visual area 6A) a ventrální část (V6). Vizuomotorické funkce jsou 

uloženy v oblasti V6A. V této oblasti dochází ke vzájemnému propojení neuronů, které 

kromě zrakových a okulomotorických signálů zajišťují i přenos informací ovládajících 

horní končetinu (Marconi, 2001).    

2.3. Motorické učení 

Učení je definováno jako proces získávání a předávání zkušeností, dovedností, znalostí 

apod. Je to relativně stálé zlepšování v chování, jakožto výsledek praxe či zkušeností. 

Kromě učení motorického (také senzomotorické) existují i další druhy učení, a to učení 
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intelektové (racionální) a učení sociální. Zásadní význam v procesu učení sehrávají 

paměťové procesy a jednotlivé typy paměti. Paměť lze dělit na krátkodobou či 

dlouhodobou. Dlouhodobá paměť se poté může dělit na explicitní (paměť, která je 

vybavována vědomě) a implicitní (paměť, která je vybavována nevědomě). Reflexy a 

návyky jsou následkem paměti implicitní. Dle těchto dvou typů pamětí, lze rozdělit učení 

na explicitní a implicitní (Dragounová et al., 2013). 

Explicitní učení je učení, při kterém si jedinec uvědomuje, že se něčemu učí. Při 

osvojování motorických dovedností se využívá explicitní paměť. Zpočátku dochází 

k rozboru motorického problému a následné formulaci strategie založené na 

nashromáždění informací vedoucí ke správnému osvojení pohybu. Tyto instrukce jsou 

uloženy v pracovní krátkodobé paměti a slouží jako podpora předváděného pohybu. 

Efektivita dané činnosti je hodnocena zpětnou vazbou. Implicitní učení je učení, při 

kterém si jedinec osvojuje novou informaci, aniž by to měl v úmyslu. Výslednou znalost 

je těžké vyjádřit (Dragounová et al., 2013). 

2.4. Nejčastější patologie související s prací na počítači 

Sedavé zaměstnání spojené s prací na počítači, je dnes jednou z nejčastějších příčin 

bolestí v oblasti páteře i končetin. V průběhu ontogeneze byla lokomoční funkce 

ramenního pletence nahrazena funkcí manipulační a úchopovou. Tato funkce je výhradně 

lidskou doménou. V dnešní době je ovšem často bolestivě vykoupena patologickým 

vlivem chronického přetěžování ramene. Přispívají k tomu aktivní či rekreační sportovní 

činnosti v otevřeném kinematickém řetězci či dlouhodobé užívání osobních počítačů či 

notebooků, kdy převažují opakované repetitivně mikropohyby bez elevace nad 

horizontálu. Pozice nejčastěji zaujímaná při práci na počítači (protrakce ramen, 

předsunuté držení hlavy, akcentace hrudní kyfózy a lateralizace) zvyšuje protrakci 

lopatky a zákonitě vede k bolestivým funkčním a později i strukturálním poruchám při 

fázickém pohybu horní končetiny nad horizontálu v důsledku špatného přednastavení 

pohybových segmentů pro plánovaný anteflekční, abdukční či extenční pohyb Z důvodu 

opakovaných stereotypních pohybů, mikrotraumat, lokálních či systémových zánětů 

vaziva, kloubů, svalů ramen, krku a páteře, dochází k narušení biomechaniky ramenního 

pletence s dyskoordinací svalových smyček v této oblasti. Vzniká přetížení měkkých 

tkání kloubu, dochází k lokálním či globálním svalovým dysbalancím, což vede 

k bolestivým stavům v oblasti ramene, krční i hrudní páteře. CNS se vlivem vzniklé 

bolestivé aferentace snaží posturálně stabilizovat nestabilní ramenní pletenec. Dochází 
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k zapojení vývojově starších svalů s tendencí ke zkrácení a k hypertonu, pro CNS lépe 

kódovaným pohybovým vzorům a k jejich opětovné fixaci. V případě ramenního pletence 

se jedná o oslabení dolních fixátorů lopatky a zkrácení jejích horních fixátorů 

(m. trapezius pars descendens, m. levator scapulae) (Michalíček, Vacek, 2014). Tento 

fenomén popisuje Janda (1982) jako horní zkřížený syndrom. 

2.4.1. Horní zkřížený syndrom dle Jandy 

V tomto syndromu se vyvíjejí následující vztahy mezi jednotlivými svaly: dochází ke 

zkrácení m. trapezius pars descendens a m. levator scapulae, často také 

m. sternocleidomastoideus. Za jeden z nejčastěji zkrácených svalů je považován 

m. pectoralis major i minor. K nejvíce oslabeným svalovým skupinám patří hluboké 

flexory šíje a dolní fixátory lopatek (Janda, 1982).  

Uvedené svalové dysbalance jsou provázeny změnou statiky a pohybových stereotypů.  

Dochází k předsunu hlavy a protrakčnímu držení ramen s abdukcí a rotací lopatky. 

Zvláště změna postavení lopatky je považována za častou příčinu bolestivých stavů 

v oblasti ramenního kloubu. Jestliže dojde ke změně postavení lopatky tak, že se osa 

kloubní jamky otočí vertikálněji, pak dolní okraj a chrupavčitý lem přestanou být 

dostatečnou oporou proti působení gravitace a musí dojít k aktivní svalové fixaci. Ta je 

realizována prostřednictvím m. supraspinatus, který je poté ohrožen přetížením. Déle 

trvající přetížení pak vede k degenerativním změnám. Řešením je úprava svalových 

vztahů, především posílení dolních fixátorů lopatek, které lepší fixací lopatky k hrudníku 

vedou k příznivějšímu průběhu kloubní osy (Janda, 1982).  

2.4.2. Syndrom RSI - repetitive strain injury 

Repetitive strain injury (dále jen RSI), u nás známý pod pojmem syndrom z opakovaného 

přetížení, je souhrnné označení pro různé patologické stavy, jejichž společným 

mechanismem vzniku je velký počet opakovaných stereotypních pohybů při vynakládání 

malé svalové síly. RSI můžeme dělit na akutní a chronickou formu. Akutní formu provází 

například tyto subjektivní příznaky: slabost, únavnost, bolest hlavy, krční páteře, zrakové 

obtíže, bolest a pocit napětí svalů horních končetin (zhoršení citlivosti, pocity 

mravenčení, brnění, potivost aj.). Mezi specifické a lokalizované poruchy spojené 

s opakovaným přetěžováním horních končetin a vertebrogenní poruchy vyvolanými 

sedavým zaměstnáním můžeme řadit například: syndrom karpálního tunelu, tendinitidy, 
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entezopatie, syndrom horní hrudní apertury, cervikokraniální syndrom či kořenové 

syndromy horních končetin (Daňková, 2001).  

Již v minulosti byly tyto obtíže prezentovány u mnoha profesí, známé je například 

označení písařská křeč či zednické rameno. V dnešní době se jedná především o sedavá 

zaměstnání spojená s prací na počítači. Nejedná se o pohybově složité úkony, 

problematické je jejich opakování, rychlé tempo a dlouhodobě udržovaná poloha horní 

končetiny. V jednostranně zatížených svalech dochází k metabolickým změnám, které 

vedou k bolestivým stavům a dalším výše uvedeným obtížím. Průvodními jevy RSI jsou 

tedy jednostranná zátěž, trvalé statické napětí svalů. Dále psychické napětí či stres. U 

sedavého zaměstnání pak velkou mírou přispívá i nedostatek vhodné pohybové 

kompenzace či špatná fyzická ergonomie na pracovišti (Daňková, 2001).   

2.4.3. Syndrom karpálního tunelu 

Syndrom karpálního tunelu je jedním z častých postižení funkcí ruky. Dochází při něm 

k útlaku nervově - cévního svazku procházejícího karpálním tunelem. Karpální tunel je 

na spodině tvořen karpálními kůstkami a na vrchu je uzavřen vazivem tvořícím 

ligamentum carpi transversum, jinak zvané retinaculum flexorum. Při zúžení tohoto 

prostoru dochází k městnání projevujícímu se paresteziemi až bolestmi v prvních třech 

prstech, zhoršením čití a atrofiemi thenarového bříška. Útlak způsobuje postižení 

n. medianus, který obsahuje velké množství senzorických vláken. Při jeho poruše je 

zhoršena pohybová obratnost a nemocný ruku málo používá, přestože síla úchopu není 

výrazně oslabena. Projevy syndromu karpálního tunelu jsou nejvýraznější v noci a k ránu. 

Statisticky postihuje více ženy. Řešení může být chirurgické i konzervativní (manipulací 

s karpálními kůstkami a jejich uvolněním). (NHS, 2014; Véle, 2006).  

2.4.4. Entezopatie 

Radiální epikondylitida - jedná se o postižení začátku extenzorů zápěstí, prstů a 

m. supinator na radiálním kondylu humeru a hlavičce radia. Klinický obraz zahrnuje 

bolest při zátěži a při stisku. Je přítomný hypertonus daných svalových skupin s četnými 

trigger pointy.  

Ulnární epikondylitida – postižení začátku flexorů zápěstí a prstů, m. pronator teres na 

mediálním epikondylu humeru. Stejně jako u radiální epikondylitidy zahrnuje klinický 

obraz bolest a hypertonus uvedených svalových skupin s reflexními změnami ve 

svalových bříškách (Kolář, 2009).  
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Véle (2006) upozorňuje, že přestože se tyto bolestivé stavy označují jako epikondylitis, 

nejedná se o zánětlivý proces, ale o přetížení svalových úponů, při nedokonalé koordinaci 

mezi svaly řídícími zápěstí a prsty. Při tom vznikají drobné mikrotraumatizace těchto 

epikondylových úponů. Často je můžeme nalézt pod pojmem tenisový (v případě radiální 

epikondylitidy) či golfový (ulnární epikondylitida), ale vhodnější je dle Véleho hovořit o 

“bolestivém lokti při zhoršené koordinaci pohybů ruky“ (Véle, 2006).    

2.4.5. Zrakové poruchy 

Pravidelná práce s počítačem může vést k poruchám zraku. Ty jsou způsobeny 

dlouhodobým, strnulým pozorováním monitoru, kdy nedochází k pravidelnému 

zaostřování oka na různé vzdálenosti, mrkání a zvlhčování oční sliznice. Oko vysychá, 

dochází k nepříjemnému pálení a celkové únavě očí. Hrozí zhoršování schopnosti 

akomodace, poškození očních nervů a zvyšuje se riziko očních zákalů (Moreira, 2014).    

2.5. Ergonomie sedu 

Současný životní styl a pracovní zatížení většiny obyvatel vyspělého světa se negativně 

projevuje na pohybovém aparátu. Nejčastěji zaujímanou pracovní polohou se stává sed a 

pohybová aktivita ustupuje do pozadí. Statické zatížení není pro tělo vhodné, nejsme na 

něj adaptováni. Dochází k přetěžování posturálních svalů s tendencí ke zkrácení a 

nedostatečnému zapojení svalů s tendencí k oslabení. Prohlubuje se svalová dysbalance, 

která vede k bolestivým stavům.  

Dochází ke zvětšení bederní lordózy a anteriornímu postavení pánve. Hrudní páteř se více 

kyfotizuje a ramenní klouby se dostávají do protrakčního držení. Osa ramenních kloubů 

se vychyluje anteriorně a dochází ke zkrácení mm. pectorales a oslabení dolních fixátorů 

lopatek vedoucí k nesprávnému postavení lopatek. Další patologií je pak předsunuté 

držení hlavy spojené s oslabením hlubokých flexorů šíje (Jin- Tae, Jung- Hoon, Chul- 

Han, 2015). 

Předpokladem pro snížení algických stavů pohybového aparátu s pracovní polohou vsedě 

může být zaujetí tzv. Brüggerova sedu.  

2.5.1. Brüggerův sed 

Brüggerův sed je v ergonomickém kontextu považován za ideální pracovní polohu. Jedná 

se o vzpřímený sed, kdy temeno hlavy je nejvyšším bodem těla. Tzv. vzpřímené držení 

těla dokumentuje Brügger (2003) na modelu tří ozubených kol, která jsou ve vzájemném 
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vztahu a reprezentují tři základní pohyby: klopení pánve vpřed, zvednutí hrudníku a 

protažení šíje.  Ramena jsou tažena směrem dozadu, hrudní koš je tlačen mírně dopředu, 

krční páteř je vzpřímená. Sedí se na okraji stoličky, dolní končetiny jsou abdukované 

s flexí kyčelního, kolenního a hlezenního kloubu v 90 stupních. Stehna, bérce a podélné 

osy nohou jsou v jedné rovině. Břišní a gluteální svaly jsou uvolněné, pánev je sklopená 

dopředu. Dle Mandala se doporučuje 5-10 stupňové inklinační sešikmení sedací plochy, 

kvůli zachování bederní lordózy a eliminaci kyfotického sedu, kdy dochází ke zvýšenému 

napětí ve většině posturálních svalů. Žádný typ sezení není vhodný udržovat po delší 

dobu. Posturální funkce vsedě by měla vykazovat dynamické mikropohyby, hovoří se o 

tzv. dynamizaci sedu. Pro tu Brügger využívá různých nafukovacích polštářů či sedaček 

se speciálním pružením. Kombinace nejméně únavového sedu a jeho dynamizace je 

významným preventivním opatřením při bolestech páteře z dlouhodobého sezení (Horák, 

2014; Jarošová, 2003; Pavlů, 2003). 

Monitor měl být zhruba 50 cm od očí a horní část monitoru může být zhruba ve výšce očí 

(lépe 15 - 20° pod úrovní očí). Základem pro správný sed je správná židle (Horák, 2014).  

 

Obrázek 5: Korigovaný sed dle Brüggera (Kolář, 2009) 

2.5.2. Kolářův pohled 

Jako zásadní nedostatek sedu dle Brüggera popisuje Kolář postavení hrudníku, kdy není 

správně akcentována jeho úloha při tvorbě a kontrole nitrobřišního tlaku. Tedy jeho 

výchozí postavení a dynamika při dýchání a stabilizaci. Postavení hrudníku dle Brüggera 

neumožňuje z biomechanického hlediska potřebnou aktivitu bránice a tomu odpovídající 

koordinaci laterální skupiny břišních svalů, což podmiňuje insuficienci přední stabilizace 

páteře. 
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Kolářův koncept DNS doporučuje a snaží se ovlivnit schopnost napřímení hrudní páteře 

při současném maximálním kaudálním postavení hrudníku. Dále vidí nedostatek 

v postavení pánve, která je u pacientů s fixovanou hrudní kyfózou nastavena do nadměrné 

anteverze (Kolář, 2007).  

 

Obrázek 6: Korigovaný sed dle Koláře (Kolář, 2009) 

Pro tuto diplomovou práci byl zvolen Brüggerův sed, z důvodu jednoduchého nácviku 

přesné korigované polohy. U Kolářova typu sedu, je důležitá práce s bránicí (často včetně 

uvolnění hrudníku či jiných terapeutických intervencí), což bylo nad rámec této práce.  

2.6. Kinesiotaping 

2.6.1. Vymezení pojmu, definice 

Metoda kinesiotapingu byla vyvinuta na počátku sedmdesátých let japonským 

chiropraktikem Dr. Kenzem Kasem (Doležalová, Pětivlas, 2011). Kase vyvinul speciální 

tapovací materiál Kinesio Tex Tape a s ním pracující koncept Kinesio Taping®. 

Spolupracoval s japonským volejbalovým reprezentačním týmem, kde si mohl lépe ověřit 

účinky kinesio tapu v rámci vrcholového sportu. Větší rozvoj kinesiotapingu nastal v roce 

2004 po letní olympiádě v Athénách. Od té doby se stále rozvíjí nejen ve sportovní, ale i 

v běžné terapeutické praxi. Kromě Kase se této problematice věnovalo více autorů, 

v České Republice nejvíce Clara - Marie Helena Lewitová (Hermachová) ve svém 

konceptu “Fyzioterapie funkce“ (Kase, 2003; Kobrová, Válka, 2012).  

Kinesio tape byl vyvinut s vlastnostmi kvalitativně imitujícími lidskou kůži. Má přibližně 

stejnou tloušťku jako epidermis a může být natažen o 30 – 40 % své původní délky. Kase 
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a další autoři navrhli řadu výhod v závislosti na výši natažení tapu během aplikace: 1) 

vytvoření pozitivního stimulu skrze kůži, 2) přizpůsobení vlastností fascií, 3) vytvoření 

prostoru pro lepší metabolismus v oblasti bolesti/zánětu nadlehčením fascií a dalších 

měkkých tkání v dané lokalitě, 4) senzorická stimulace v oblasti omezeného pohybu, 5) 

redukce otoku skrze zvýšení toku lymfy v dané oblasti.  

Oproti jiným tapům má kinesio tape několik výhod. Neobsahuje latex, je tvořen 100 % 

bavlněnými vlákny, které jsou prodyšné a rychleschnoucí. Díky tomu je možné kinesio 

tape namočit při běžném mytí či plavání v bazénu a ponechat jej několik dní (3 - 4) bez 

nutnosti přelepení. Po šetrném odstranění kinesio tapu, by zpravidla na kůži neměly zůstat 

žádné stopy lepidla. Díky tomu nedochází k podráždění kůže. U osob s citlivější 

pokožkou je doporučeno, před vlastní aplikací dané techniky, nalepení malého pruhu tapu 

s následným pozorováním reakcí na kůži (Kase, 2003; Thelen, 2008).  

Aplikace kinesio tapu je pro mnoho odborníků pracujících v nemocnicích či jiných 

zařízeních významným objevem, který snižuje dobu rekonvalescence a zlepšuje kondici 

pacientů a profesionálních sportovců (Kobrová, Válka, 2012). 

2.6.2. Účinky kinesiotapingu 

Dle autora metodiky kinesiotapingu Kenze Kaseho (2003) je funkce svalu dána střídáním 

kontrakce a relaxace. Pokud musí sval vykonat větší sílu, než je v jeho fyziologických 

možnostech, dochází k přetížení, případně zánětu. Zánětlivý proces je spojen s otokem 

dané oblasti a následně zúžením prostoru mezi kůží a svalovou tkání. To vede ke zhoršení 

průtoku lymfatické tekutiny. Komprese rovněž působí na kožní nociceptory, jejichž 

prostřednictvím mozek vyšle signál vnímaný jako bolest. Tato bolest je označována jako 

myalgie či svalová bolest. 
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Obrázek 7: Ilustrace jednotlivých tkání a tekutin ovlivněných pomocí KT (Kase, 2003) 

Kase uvádí čtyři hlavní funkce kinesio tapingu: 

1. Podpora svalové funkce: zlepšení svalové kontrakce oslabeného svalu, snížení svalové 

únavy, snížení svalového přetížení ve smyslu protažení i zkrácení, omezení křečí a snížení 

možnosti poranění svalu, zvýšení rozsahu pohybu a zmírnění bolesti 

2. Zlepšení průtoku tělních tekutin: zlepšení krevní a mízní cirkulace, zlepšení tepelných 

a chemických procesů ve svalu, snížení zánětlivých procesů a vnímání bolesti, vše díky 

tzv. “rebound efektu“ pásky  

3. Aktivace endogenního analgetického systému (systém zabraňující vnímání bolesti): 

možná aktivace míšního inhibičního a descendentního inhibičního systému retikulární 

formace 

4. Ovlivnění kloubu: korekce nesprávného postavení kloubu, způsobeného svalovým 

zkrácením či hypertonem, zvýšení kloubní stability. Normalizace svalového tonu a fascií, 

zlepšení rozsahu pohybu a snížení bolesti (Doležalová, Pětivlas, 2011; Kase, 2003; 

Trojan, 2003). 
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Obrázek 8: Čtyři hlavní funkce kinesio tapu dle Kase (2003) 

2.6.3. Efekt kinesio tapingu dle jednotlivých studií 

Dle Vrbové (2015), byl na základě dosud provedených studií objektivně prokázán pouze 

vliv tapingu na bolest. Ostatní popsané účinky, uváděné mnoha autory nebyly prozatím 

spolehlivě prokázány. Níže jsou popsány nejčastější účinky tapingu, zkoumané 

v uvedených studiích.  

2.6.3.1. Vliv tapingu na svalovou aktivitu a bolest. 

Mnoho studií se zaměřuje na ovlivnění svalového napětí (jeho facilitaci či inhibici), 

rozsah pohybu, nástup svalové únavy, koordinaci pohybu a bolest. Níže uvedu některé 

studie zabývající se tapingem ramenního pletence. 

Host (1995) ve své studii zkoumala využití techniky tapingu k léčbě pacienta 

s impingementem ramenního kloubu. Popisuje kazuistiku 40 letého muže s bolestí 

v ramenním kloubu při pohybech do flexe a abdukce nad horizontálu. Pro terapii 

s využitím tapingu byl použit tape typu Cover - Roll@, který byl veden od proximální 



25 
 

části svalového bříška m trapezius pars descendens distálně pod dolní úhel lopatky PHK. 

Druhý pruh pevného tapu byl aplikován od posteriolaterální části pravého acromionu 

diagonálně do oblasti processus spinosus Thp. Další tape Leukosport@ byl ve dvou 

pruzích aplikován přes předchozí dva pro větší fixaci. Začátek tapu byl ukotven do 

poloviny bříška m. trapezius pars descendens a následně veden směrem k processus 

spinosus Thp mediálně a inferiorně od dolního úhlu lopatky. V konečném provedení bylo 

pomocí tapu dosaženo tahu lopatky do addukce a mírné deprese. Po zatejpování byl 

pacient schopen provést plnou flexi i abdukci bez bolesti. Dle slov autorky tohoto článku 

je taping lopatky jednou z možností terapie bolestivých stavů v oblasti pletence 

ramenního. Díky korekci postavení lopatky můžeme dosáhnout uvolnění struktur 

v oblasti ramenního kloubu, především subakromiálního prostoru a následně lepší 

svalové aktivity (Host, 1995).  

Jin Tae et al. (2015) zkoumali ve své studii účinek kinesio tapingu na korekci 

protrakčního držení ramen u mužů se sedavým zaměstnáním. Cílem této studie bylo 

prokázat změny v délce musculus pectoralis minor a změnu postavení lopatky při použití 

kinesio tapu s daným napětím (35 - 40%), tedy v tahu a kinesio tapu bez napětí (tzv. 

placebo taping) u populace se sedavým zaměstnáním. Výzkumu se zúčastnilo 14 mužů, 

pracujících minimálně 7h denně/ 5 dní v týdnu. Kinesio tape byl nalepen na oba ramenní 

pletence, jeden vždy s napětím a druhý bez (nejprve napětí na dominantní HK – u všech 

testovaných PHK, poté opačně). Kinesio tape byl aplikován s aktivní retrakcí lopatek od 

acromionu k processus spinosus Th10 (dva paralelně). Výsledkem bylo prodloužení 

délky m. pectoralis minor a pozitivní změna v postavení lopatky na dominantní i 

nedominantní straně po aplikaci tapu s napětím 35 - 40%. U tapu bez napětí nedošlo ke 

statisticky významné změně. Na základě této studie je možné říci, že lze využít techniky 

kinesiotapingu, aplikované s určitým napětím, ke korekci protrakčního držení ramenních 

kloubů. Obecně lze říci, že kinesiotaping může sloužit jako mechanická korekce při léčbě 

či k prevenci muskuloskeletárních onemocnění (Jin- Tae et.al., 2015). 
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Obrázek 9: Aplikace kinesio tapu s napětím na jedno rameno (A) a bez napětí na druhé 

rameno (B) ve studii Jin-Tae et al.(2015) 

Hsu et al. (2009) ve své studii hodnotí efekt elastického tapu na kinematiku, svalovou sílu 

a aktivitu svalů lopatky u hráčů basketballu s impingementem ramenního kloubu. Do této 

studie bylo zahrnuto 17 amatérských hráčů basketbalu s diagnostikovaným 

impingementem. Každému z nich byl randomizovaně aplikován elastický tape (Kinesio 

TexTM) a placebo taping (3 M Micropore tape) pro facilitaci m. trapezius pars ascendens. 

Autoři provedli 3D analýzu pohybu lopatky a elektromyografickou aktivitu m. trapezius 

pars descendens et ascendens a m. serratus anterior v průběhu elevace a deprese horní 

končetiny. Svalová síla m. trapezius pars ascendens byla testována před a po každé 

aplikaci tapu. Výsledky této studie ukazují efekt elastického tapingu na zlepšení postavení 

lopatky při elevaci paže a zvýšení svalové aktivity m. trapezius pars ascendens při depresi 

paže v porovnání s placebo tapingem. Využití elastického tapu přináší pozitivní změny 

v kinematice lopatky a svalového výkonu a možnost využití při léčbě impingementu 

ramenního kloubu (Hsu et al., 2009). 

Thelen (2008) se ve svém článku zabývá využitím kinesio tapingu k ovlivnění bolesti 

ramenního kloubu. Do studie bylo vybráno 42 studentů, kteří uváděli akutní bolest 

v ramenním kloubu. Ti byli náhodně rozděleni do dvou skupin. První skupině byl 

aplikován funkční kinesio tape ramenního pletence a druhé, kontrolní skupině byl 

aplikován falešný (placebo) tape bez dané terapeutické intervence. Hodnocen byl stupeň 
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bolesti a možnost provedení bezbolestného pohybu ramenního kloubu (F, ABD) v plném 

rozsahu pohybu. Toto hodnocení bylo provedeno před aplikací, ihned po aplikaci KT, 3 

dni a 6 dní po aplikaci KT. Výsledky této studie ukázaly pozitivní vliv aplikovaného KT 

na okamžité zlepšení nebolestivého rozsahu pohybu ramenního kloubu do ABD. Při 

srovnání obou skupin (terapeutický a placebo taping) nebyly zjištěny statisticky 

významné rozdíly v hodnocení bolesti ramenního kloubu (Thelen, 2008).  

Mostafavirar et al. (2015) ve svém článku systematicky shrnuje 6 studií zabývajícími se 

vlivem KT na muskuloskeletární onemocnění. Z toho 2 studie zabývající se obtížemi 

v oblasti dolních končetin. První z nich se zabývá efektem terapie KT na tendinopatii 

Achillovy šlachy. Druhá zkoumá efekt KT u pacientů s patellofemorálním syndromem. 

U obou studií výsledky měření neprokázaly statisticky významný vliv KT v porovnání 

s kontrolními skupinami. Další dvě studie se zabývaly obtížemi v oblasti páteře. Léčba 

s využitím KT měla pozitivní vliv na snížení bolesti a zvýšení rozsahu pohybu u pacientů 

s akutním Whiplash syndromem (aplikovaným 24h. po úrazu). Ovšem dlouhodobější 

efekt hodnocený mezi dvěma skupinami neprokázal výraznější změny při použití KT. 

Subjekty s chronickou LBP byli léčeni pomocí kombinace KT a cvičení, či pouze jednou 

ze zmíněných metod. U všech testovaných skupin došlo ke zmírnění akutní bolesti. 

Poslední 2 studie se zabývaly oblastí ramenního pletence. V obou z nich byl měřen vliv 

KT na terapii impingementu ramenního kloubu. Jedna z nich byla již dříve zmíněná studie 

Thelen (2008), kde výsledek prokázal okamžité zlepšení nebolestivého rozsahu pohybu 

ramenního kloubu do ABD. Druhá studie Kaya et al. (2011) porovnává efekt terapie 

s využitím KT (korekční technika dle Kase) s fyzikální terapií (UZ, TENS aj.) u pacientů 

s impingement syndromem. 55 probandů bylo rozděleno do 2 skupin. Léčba KT trvala 3 

dny a byla 3x opakována, léčba fyzikální terapií trvala 2 týdny a probíhala denně. Obě 

skupiny byly rovněž instruovány o domácím rehabilitačním cvičení zahrnujícím techniky 

pro posílení, protažení a relaxaci vybraných svalových skupin. Výsledky ukázaly 

zmírnění obtíží u skupiny léčené KT měřené v prvním týdnu, nicméně již neprokázaly 

statisticky významný rozdíl u obou skupin při totožném měření v druhém týdnu po terapii 

(Mostafavirar et al., 2015; Thelen, 2008; Kaya et al., 2011). 

2.6.3.2. Vliv KT na propriocepci  

Propriocepce je výsledkem centrálního zpracování ze všech receptorů (ze svalových 

vřetének, Golgiho šlachového tělíska, kloubních receptorů a kožních senzitivních 

zakončení) (Poděbradský, Poděbradská, 2009). Na těchto poznatcích je založena i studie 
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The Effects of Kinesio™ Taping on Proprioception at the Ankle. Autoři této studie 

testovali vliv kinesio tapingu (KT) na zlepšení propriocepce v oblasti kotníku. Pracovali 

s myšlenkou, že je možné pomocí kinesio tapu ovlivnit kožní receptory a zlepšit 

propriocepci v daném místě. Vycházeli ze studií (zde uvádí například Murray, 2001), 

které testovaly ovlivnění těchto receptorů pomocí pevné tapovací pásky. KT by mohl mít 

podobné účinky, díky jeho popsaným vlastnostem. Schopnost propriocepce je jedním 

z hlavních parametrů pro fyziologický pohyb kloubů. Cílem této práce bylo určit efekt 

aplikace specifického KT na propriocepci kotníku hodnocenou pomocí RJPS 

(reproduction joint position sense). Hypotézou bylo zlepšení parametrů daných pro RJPS 

(snížení absolutní a konstantní chybovosti) u kotníku s KT v porovnání s kotníkem bez 

KT u dvou pohybů: plantární flexe a plantární flexe (20°) s inverzí. Studie se zúčastnilo 

30 subjektů (15 mužů a 15 žen). Měření bylo provedeno před a po aplikaci KT. Výsledky 

této studie neprokázaly statisticky významný rozdíl při měření RJPS u obou skupin. KT 

v rámci této studie neměl výrazný efekt na propriocepci kotníku hodnocenou pomocí 

RJPS (Halseth et al., 2004). 

 

Obrázek 10: Aplikace kinesio tapu ve studii Halseth et al. (2004) 

2.6.3.3. Vliv KT na lokální krevní a lymfatickou mikrocirkulaci 

Aplikace kinesio tapu přispívá k redukci otoku a zvýšení lymfatické a krevní cirkulace. 

To je umožněno díky vlnovitému uspořádání lepidla na samotném tapu, kdy dochází k 

tlakové redukci tkání, tím se zvětšuje prostor mezi kůží a svaly a dochází k regulaci 

krevního a lymfatického oběhu (Doležalová, Pětivlas, 2011; Kumbrink, 2012). 

Studie The influence of kinesiotaping applications on lymphoedema of an upper limb in 

women after mastectomy. vychází z těchto uváděných účinků, kdy aplikace kinesio tapu 
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způsobuje lifting kůže, zvětšení prostoru mezi škárou a fascií, což má za následek zlepšení 

průtoku lymfy a zmenšení případného lymfedému. Do studie bylo zahrnuto 25 žen po 

mastektomii s lymfedémem horní končetiny. Každá z těchto žen podstoupila 20 denní 

terapii, zahrnující 3 aplikace kinesio tapu. Měření lymfedému, svalové síly a rozsahu 

pohybu v ramenním, loketním a zápěstním kloubu bylo provedeno ve 4 sériích (před 

první aplikací, po každé další aplikaci a po poslední aplikaci KT). V období mezi 

měřením byly všechny ženy informovány o prevenci komplikací po mastektomii. 

Výsledkem terapie bylo snížení průměrné hodnoty lymfedému o 24%. Svalová síla se 

průměrně zvýšila o 24% a došlo též k vzrůstu hodnot naměřeného rozsahu pohybu 

v ramenním kloubu (extenze o 26%, flexe o 8%, addukce o 9%, abdukce o 20 % a obě 

rotace více než 20%), v kloubu zápěstním (extenze o 32% a flexe o 23%). Aplikace 

lymfatického kinesio tapu se v tomto případě ukázala jako velmi úspěšná terapie 

k redukci lymfedému a dalších komplikací s ním spojených u žen po mastektomii 

(Lipińska et al, 2007).  

Stedge et al. (2012) se ve své práci zabývali efektem KT na svalovou vytrvalost (měřeno 

v Joulech), průtok krve (jednotky prokrvení), obvod (cm) a objem m. gastrocnemius (ml). 

Do studie bylo zahrnuto 61 zdravých a aktivních jedinců. Ti byli randomizovaně 

rozděleni do 3 skupin (terapeutický KT, placebo KT a kontrolní skupina). Měření 

probíhalo před, 24h a 72h. po dané intervenci. Výsledky této studie neprokázaly 

očekávaný vliv KT na měřené veličiny. KT v tomto případě neměl vliv na anaerobní 

funkci svalu (m. gastrocnemius) u zdravé populace.  

Aguilar-Ferrandiz et al. (2014) se ve své studii zabývali efektem kinesio tapingu při léčbě 

chronické žilní insuficience u žen po menopauze. Měření se zúčastnilo sto dvacet žen 

s lehkou až středně těžkou chronickou žilní insuficiencí. Jednalo se o randomizovanou 

studii, kdy byly porovnávány dvě skupiny, první skupině žen (n= 60) byl aplikován 

funkční kinesio tape pro zvýšení svalové síly m. gastrocnemius (technika dle Kase) a 

funkční korekci postavení kotníku, druhé (kontrolní) skupině (n= 60) byl aplikován 

placebo kinesio tape (totožná technika, ale bez daného napětí). Kinesio tape byl aplikován 

3x týdně a celá léčba trvala čtyři týdny. Výsledky prokázaly výraznější zmírnění 

venózních obtíží (pocit tíhy, klaudikace, otok, křeče), snížení bolesti a celkové zlepšení 

fyzické funkce u skupiny s funkčním kinesio tapem v porovnání s kontrolní skupinou. U 

kontrolní skupiny bylo rovněž zaznamenáno mírné zlepšení většiny parametrů při 

závěrečném měření. Kinesio taping neměl v tomto případě žádný vliv na množství 
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intracelulární tekutiny, buněčnou hmotu či teplotu. Zde autoři poukazují na míru placebo 

efektu při zmírnění obtíží chronické žilní insuficience. 

2.6.4. Mechanismy účinku kinesio tapu 

V literatuře se můžeme setkat se třemi hlavními mechanismy účinku kinesio tapu. Uvádí 

působení biomechanické, neurofyziologické a trofotropní.   

2.6.4.1. Působení biomechanické 

Biomechanické působení je ovlivněno kombinací mechanických vlastností tapovacího 

materiálu (pružného či pevného) a tkání tapované oblasti (kůže, vaziva, šlachy, svalu). 

Aplikací tapu vzniká v dané tkáni nová informace, na kterou je organismus nucen 

reagovat. Cílovou oblast mechanického účinku tapu lze modifikovat aplikací i materiálem 

zvolené pásky (míra protažení elastického tapu či míra tahu a tlaku u pevných tapů) 

(Kobrová, Válka, 2012; Vrbová, 2015).  

2.6.4.2. Působení neurofyziologické  

Z výše uvedených poznatků vyplývá, že můžeme pomocí kinesio tapingu mechanicky 

ovlivnit nejen kůži a podkoží, ale určitým způsobem i svaly, případně klouby. 

Neurofyziologický účinek lze tedy chápat, jako ovlivnění receptorů daných struktur. 

Můžeme je dělit na exteroceptory (v tomto případě receptory kožní), proprioceptory a 

nociceptory. Ovlivnění těchto receptorů například pomocí kinesio tapingu vyvolá změnu 

aference z dané oblasti. Tato informace vstupuje do procesu řízení pohybu na úrovni 

míšní, subkortikální i kortikální (Véle, 2012; Vrbová, 2015).    

2.6.4.3. Působení trofotropní 

Trofotropní účinek je popisován především u kinesio tapu. U nás například v již uvedené 

publikaci Kobrové a Války (2012) či Doležalové a Pětivlase (2011). Ti vysvětlují efekt 

kinesio tapu na redukci tlaku tkáňových tekutin díky tzv. rebound efektu pásky. Větší 

prokrvení svalu při zátěži vede k většímu prostupu H2O z kapilár. Vlastní akumulace H2O 

ve svalu je způsobena změnou osmolarity. Dochází k imbutu svalových vláken. 

Výsledkem je redukce prostoru mezi kůží a svalem. V tomto prostoru jsou uloženy 

receptory, nutritivní a lymfatické cévy, a proto dochází následkem zvýšeného tlaku 

k  jejich kompresi, zhoršení cirkulace, žilnímu městnání a  následně ischemii 

vyživovaných tkání. Hromaděním metabolitů ve  svalové tkáni vzniká opětovně snížení 

pH a bolest. Přetrvávají-li tyto patofyziologické změny ve svalové tkáni, může dojít 
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k metabolickému selhání a  při prolongaci dokonce k postižení funkce i struktury. 

Aplikace KT může být jednou z metod, jak tomuto stavu zabránit.  

2.6.5. Indikace a kontraindikace kinesio tapu 

2.6.5.1. Indikace 

Kinesiotaping umožňuje podporu a stabilitu kloubům, vazům a svalům bez omezení 

cévního zásobení a rozsahu pohybu. Pro své vlastnosti je stále více využíván v rámci 

komplexní terapie. Jeho výhodou je především šetrnost ke kůži a možnost aplikace po 

dobu 1-5 dní. Indikace k využití kinesio tapu zahrnují diagnózy z celé řady medicínských 

oborů (ortopedie, neurologie, traumatologie, pediatrie, sportovní medicína a nyní i 

medicína veterinární) (Kobrová, Válka, 2012).  

Kromě nejčastější aplikace na pohybový systém se můžeme setkat i s dalším využitím 

tapingu. Jako například reflexní ovlivnění peristaltiky pružným tapem aplikovaným na 

břišní stěnu (Vrbová, 2015).  

2.6.5.2. Kontraindikace 

Absolutní kontraindikace nejsou známy. Mezi relativní kontraindikace se řadí například: 

hnisavé kožní projevy, bradavice, maligní melanom kůže, otevřené rány, ekzémy, 

dermatitidy, hořečnaté stavy, akutní trombózy, kardiopulmonální dekompenzace či 

alergie na použitý materiál, většinou na lepidlo. Zvýšené opatrnosti při užívání tapu 

dbáme u diabetiků, při onemocnění ledvin, závažných hemodynamických změnách, 

vrozených srdečních vadách či v těhotenství (Kobrová, Válka, 2012).  

Kromě výše uvedených je nutné přihlížet i k psychickému stavu pacienta. Tape je vhodné 

odstranit při možných negativních pocitech pacienta po aplikaci pásky či vyprovokování 

bolesti (Vrbová, 2015).  

2.6.6. Nejčastěji používané materiály v technice tapingu, druhy tapů 

2.6.6.1. Kinesio tape 

V současnosti se mezi nejpoužívanější materiály řadí kinesiologické pásky, které byly 

vyvinuty s mechanickými vlastnostmi, nejvíce podobným vlastnostem lidské kůže. Na 

trhu se vyskytuje celá řada výrobců těchto pásek, které se mohou mírně lišit. Ale vždy 

jsou vyrobeny z vláken bavlny, která obaluje vysoce pružná vlákna polyuretanu. 

Maximální protažitelnost uvádí většina výrobců v rozmezí 140-180%. Na straně 

aplikované na kůži je na každé pásce akrylové lepidlo s mezerami na zvlněném povrchu. 
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To zajišťuje perfektní adhezi, aktivující se teplem. Proto již po 20 minutách na těle 

dokonale přilne (Tejpování.cz, 2011; Kase, 2003). 

 

Obrázek 11: Ukázka kinesio tapu  (Kinesiology Tape: Kinesio Tex Tape – Coloured, 

2016) 

2.6.6.2. Elastický tape 

Kromě kinesio tapu se můžeme v praxi setkat i s dalšími materiály. Helena Lewitová 

například využívá ve své technice zvané funkční taping materiálů vykazujících určitý 

podíl elasticity, nejedná se ovšem o kinesiologické tapy. Tyto materiály jsou vyrobeny 

z netkaného textilu s polyakrylátovým hypoalergenním lepidlem, které propouští vzduch 

a vodní páry. Patří sem například Omnifix, Cover- Roll Stretch a jiné (Vrbová, 2015).   

 

Obrázek 12: Omnifix elastic, fixační náplast z netkaného textilu (Náplasti a lepící krytí 

ran, 2013) 

2.6.6.3. Pevný tape 

Posledním z této skupiny je pevný tape. Jedná se o neelastickou pásku, silně lepící, 

vyrobenou ze 100 % buničité vlny. Tento tape vyniká vysokou pevností v tahu a je proto 

využíván především jako fixace, zpevnění daného segmentu. Nevýhodou oproti 

kinesiotapingu je možnost krátkodobého nošení, doporučuje se aplikovat před 

sportovním výkonem a poté ihned odstranit, především z důvodu omezení krevní a mízní 
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cirkulace. S jeho využitím se můžeme setkat ve sportu, kde se užívá jako pasivní podpora, 

jež má za úkol ulevit namáhanému kloubu a snížit přetěžování dané oblasti. Pomocí 

tapingu je poškozená část pohybového aparátu méně náchylná k přetěžování a postižená 

část je udržována ve fyziologicky optimální poloze (Kase, 2003; Kowol, 2011; 

Tejpování.cz, 2011) 

 

Obrázek 13: Ukázka pevného tapu (Tejpovací materiály, 2016) 

2.6.7. Doporučená doba ponechání tapu na kůži 

Doporučená doba ponechání kinesio tapu na kůži se ve většině publikací pohybuje 

v rozmezí 3- 5 dní (Kase, 2003; Kobrová, Válka, 2012; Thelen, 2008). Slupík a spol. 

(2007) zkoumali ve své studii efekt kinesio tapu na bioelektrickou aktivitu m. vastus 

medialis v různých časových intervalech. Skupina zdravé populace byla rozdělena do 

dvou skupin (27 a 9). U první skupiny proběhlo měření pomocí EMG, a to 10 min., 24 h., 

72 h a 96 h. po aplikaci KT. U druhé skupiny bylo provedeno měření před aplikací KT, 

24 h. po aplikaci, poté byl tape odstraněn a poslední měření proběhlo 48 h. po sundání 

tapu. Největší efekt tapu z hlediska nárůstu svalového tonu byl naměřen 24 hodin od 

aplikace. Měření u druhé skupiny prokázalo významné zvýšení svalového tonu u 

posledního měření, tedy 48 hodin po odstranění tapu (na rozdíl od měření u první skupiny, 

kdy byl tape ponechán delší dobu, a došlo ke snížení svalového tonu).  
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2.7. 2HAND: Test koordinace rukou  

2.7.1. Vienna test system 

Jedná se o komplex testů založených společností Schuhfried GmbH. Vídeňský testový 

systém nabízí široké spektrum testů, jež pokrývá prakticky všechny oblasti 

psychodiagnostiky. 

Vienna Test System se skládá z několika částí, mezi něž patří administrační software, 

který je využíván pro administraci testů, vyhodnocování výsledků a správu dat. Dále tzv. 

Dongle, který obsahuje podrobné informace o zakoupených licencích a poskytuje 

ochranu proti neoprávněnému kopírování dat. Nejdůležitější částí jsou samotné testové 

metody, kterých tento systém nabízí přes 80. Testové metody pokrývají rozličné 

schopnostní a osobnostní dimenze napříč všemi aplikačními oblastmi psychologie. 

Poslední součást celého systému tvoří vstupní zařízení a příslušenství. Většina testů 

využívá pouze běžného počítače s připojenou klávesnicí a myší. U některých testů je 

nutné připojit další speciální vstupní zařízení a příslušenství (reakční panely, pedály, 

přístroj pro měření periferní percepce – koordinace oko-ruka a motoriky a další) 

(Assessment Systems Czech, 2016).  

2.7.2. 2HAND test 

Z testové baterie Vienna test system byl pro tuto práci vybrán standardizovaný 2HAND 

test. Tento test měří vizuo-motorickou koordinaci. Koordinace obou rukou stejně jako 

koordinace oko – ruka je sledována posouváním bodu na obrazovce po vytyčené trase 

(Schuhfried, 2007).  

Test se provádí s využitím speciálního vstupního zařízení s joystickem. Test je zaměřen 

na dvě složky schopností: (1) senzomotorickou koordinaci mezi okem a rukou a (2) mezi 

pravou a levou rukou. Kdy pravá HK ovládá pohyb nahoru a dolů a levá HK pohyb 

doprava a doleva. 

Administrace a formy testu: Vienna test systém poskytuje 6 forem tohoto testu. Každý 

test se skládá z fáze instrukce, zácviku a vlastní fáze testování. Testovaná osoba pomocí 

2 joysticků ovládá červeně vyznačený bod na obrazovce počítače a posouvá jím po 

vyznačené trase zprava doleva. Každé opuštění dráhy je ohlášeno akustickým signálem. 

Test analyzuje rychlost, přesnost a koordinaci v kontextu malých precizních pohybů 

(Schuhfried, 2011). 
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V testu se vyhodnocují následující proměnné: průměrná celková doba, průměrná celková 

doba trvání chyby a procento celkové doby trvání chyby. Z každého kola je možno získat 

samostatné informace o délce trvání (s) jednotlivého kola, počtu chyb, délce trvání chyby 

a procentu doby trvání chyby (Schuhfried, 2011).  

Reliabilitu tohoto testu udává Cronbachovo alfa, které leží v rozmezí  r= 0.85 a r= 0.98. 

Validita tohoto testu je udávána jako R = 0,50. Nestrannost: aby test splňoval kvalitativní 

kritérium nestrannosti, nesmí systematicky diskriminovat určité skupiny testovaných 

osob v důsledku jejich sociálního a kulturního zázemí. Podle dosavadních zkušeností lze 

test koordinace 2HAND označit za nestranný test: Ani osoby, které nemají zkušenosti s 

počítačem, nejsou znevýhodněny, protože fáze zácviku postačuje, aby se naučily zadávat 

odpovědi i počítačoví nováčci (Kubinger, 2003; Schuhfried, 2011).  

2.7.3. Využití 2HAND testu v klinických studiích 

2HAND test koordinace byl využit ve studiích Hammer et al. (2012) a Hammer et al. 

(2014). V první studii: Psychological predictors of SMR-BCI performance se autorka 

zabývá psychologickými aspekty, které ovlivňují schopnost zaučení v programu BCI 

(Brain-computer interface). BCI je rozhraní propojující mozek s počítačem. Dle autorky 

je prokázáno, že někteří lidé, zdraví či nemocní, nejsou schopni tohoto propojení. Cílem 

této studie bylo zjistit, které psychologické parametry (rozsah pozornosti, osobnost, 

motivace aj.) mohou předurčit výkonnost v rámci jedné relace s BCI, řízeného modulací 

senzorimotorického rytmu (oscilační rytmus elektromagnetické mozkové aktivity). 

2HAND test byl využit pro měření jemné motoriky, jako hlavní ukazatel sloužil parametr 

průměrná celková doba trvání chyby, který ve výsledku tvořil 11% rozptylu 

neefektivnosti BCI. Dalším měřítkem v této studii byl Attitudes Towards Work (AHA) 

test, který hodnotí proměnnou úroveň výkonnosti, která může být interpretována jako 

míra koncentrace. Výsledkem této studie bylo potvrzení předpokladu, že měřené 

psychologické parametry mohou ovlivnit schopnost zaučení v BCI (Hammer et al., 2012). 

Druhá studie: Visuo-motor coordination ability predicts performance with brain-

computer interfaces controlled by modulation of sensorimotor rhythms (SMR), se více 

zabývá samotnou schopností visuomotorické koordinace a jejím vlivem na BCI, řízeném 

modulací senzorimotorického rytmu (SMR-BCI). V předchozí studii byly vyhodnoceny 

dva psychologické parametry, které mohou ovlivnit míru schopnosti BCI. Jedná se o 

visuomotorickou koordinaci a schopnost koncentrace. Cílem této studie bylo replikovat 



36 
 

tyto výsledky a prokázat užitečnost znalosti těchto parametrů při SMR -BCI pomocí 

neuro feedbacku. Na základě předchozího regresního modelu pro ovládání 

senzorimotorické schopnosti autoři předvídali současný SMR-BCI výkon s průměrnou 

predikcí chyby M= 12,07%. U více než 50% probandů byla chyba predikce menší než 

10%. Na základě toho je možné říci, že psychologické proměnné hráli mírnou roli v 

predikci SMR-BCI výkonu v přístupu Neurofeedback, který nezahrnoval žádné 

přístrojové učení. Kromě jiných psychologických testů byl pro hodnocení 

vizuomotorické koordinace využit 2HAND test z konceptu Vienna test systém (Hammer 

et al., 2014).  
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2.8. Statistická data 

2.8.1. Korelační koeficient 

Korelační koeficienty slouží jako základní míry pro vyjádření „těsnosti lineární 

stochastické vazby“ mezi složkami náhodného vektoru ε. V současnosti se nejčastěji 

užívá Pearsonův párový korelační koeficient. Ten je identifikován jako směrnice regresní 

přímky ve standardizovaných proměnných. Korelační koeficient R může nabývat hodnot 

od -1 do +1. (Meloun, Militký, 2004). 

Vlastnosti korelačního koeficientu r: 

 r ∈ 〈-1,1〉 

 r = 0 ⇒ nulová hodnota většinou vyjadřuje nezávislost veličin (může být roven 

nule, ale v tom případě se jedná o nelineární závislost) 

 r = 1 ⇒ přímá závislost, r > 0 – s rostoucími hodnotami jedné veličiny se zvyšují 

i hodnoty druhé (nebo obě klesají) 

 r = -1 ⇒ nepřímá závislost, r < 0 – s rostoucími hodnotami jedné veličiny klesají 

hodnoty druhé a naopak, 

Vysoký stupeň závislosti (korelace) často odráží příčinný vztah, ale nemusí tomu tak být 

vždy (Hendl, 2009). Soukup (2013) popisuje rozpětí absolutní hodnoty korelačního 

koeficientu (r) a jejich slovní označení dle popsaných hodnot, které vymezil Cohen 

(1988). Cohen nevymezil tyto intervaly, ale přiřadil slovní hodnocení konkrétním 

hodnotám, hodnotě 0,1 malý, 0,3 střední a hodnotě 0,5 velký. Nicméně z logiky věci opět 

plyne, že zamýšlel svá označení užít spíše pro níže uvedené intervaly než pro izolované 

hodnoty.  Interval r < (0,1–0,3) = small, interval r < (0,3–0,5) = medium a interval r 0,5 a 

vyšší = large (Soukup, 2013). 

2.8.2. Studentův t-test  

Studentův t-test je nejčastěji používaným parametrickým testem. Používá se pro testování 

rozdílu 2 středních hodnot μ. Podle statistické významnosti testovaného rozdílu středních 

hodnot (mezi pokusnou a kontrolní skupinou) usuzujeme na účinnost aplikovaného 

pokusného zásahu ve sledovaném experimentu (Anděl, 1985). 
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2.8.3. Párový t-test 

Porovnává data, která tvoří “spárované variační řady“, tzn. že pocházejí ze subjektů, které 

byly podrobeny dvěma měřením. U jednoho výběrového souboru se provádí dvě měření: 

1. měření před aplikací pokusného zásahu, 2. po aplikaci pokusného zásahu. Takto 

získané hodnoty tvoří páry a reprezentují při testování jak kontrolní tak i pokusnou 

skupinu porovnávaných dat. 

Test vychází z rozdílů naměřených párových hodnot u srovnávaných variačních řad. 

Testuje se hypotéza, že střední hodnota měření před pokusem a po pokuse se rovnají 

(neboli: rozdíl středních hodnot párových měření je nulový). 

Nejprve vypočteme rozdíly párových hodnot u výběrového souboru (n - počet párů) a ze 

zjištěných rozdílů vypočítáme aritmetický průměr a směrodatnou odchylku „s“ (resp. 

rozptyl s2). 

Poté vypočteme testovací kritérium (statistiku) t:                   

  

Pro vyhledání tabulkové kritické hodnoty je nutno stanovit počet stupňů volnosti 

výběrového souboru: = n-1 a zvolit hladinu významnosti α. 

Vypočtenou statistiku t porovnáme s tabulkovou kritickou hodnotou t1-α/2(), kde  = n-

1 a   α volíme 0,05 nebo 0,01: 

Je-li t ≤  t1-α/2()  statisticky nevýznamný rozdíl μ1 a μ2 při zvolené α. 

(nezamítáme nulovou hypotézu H0, tzn. že střední hodnota měření před pokusem se neliší 

od střední hodnoty měření po pokusu). 

Závěr: pokusný zásah byl neúčinný, protože nebyla ovlivněna střední hodnota měření 

provedeného po aplikaci zásahu (p > 0,05). 

Je-li t > t1-α/2()  statisticky významný rozdíl μ1 a μ2 (α = 0,05) nebo statisticky vysoce 

významný rozdíl (při α = 0,01) 

(zamítáme nulovou hypotézu H0, tzn. střední hodnota měření před pokusem se liší od 

střední hodnoty měření po pokusu). 
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Závěr: pokusný zásah byl účinný, protože způsobil změnu střední hodnoty u měření 

provedeného po aplikaci pokusného zásahu ve srovnání se střední hodnotou zjištěnou 

před aplikací zásahu (p < 0,05 resp. p < 0,01) (Anděl, 1985).     

Hodnota p je pojem spadající do oblasti testování hypotéz. Zhodnocení velikosti p-

hodnoty je jednou z možností, které říkají, zda je výsledek testu významný či nikoliv. P 

hodnota značí nejmenší hladinu, na které zamítáme.  

α > p… zamítáme H0 ve prospěch HA (alternativní hypotéza) 

α < p... nezamítáme H0  (StatSoft, 2014).  

2.8.4. Cohenovo d 

Cohenovo d označuje míru věcné významnosti rozdílů a závislostí. Společně s Haysovým 

omega je nejužívanější (zejména v psychologii a pedagogice) mírou měřící rozdíly. Tato 

míra je založena na rozdílu průměrů ve dvou skupinách, nicméně tento jednoduchý 

ukazatel standardizuje – dělí směrodatnou odchylku průměrů. Výsledkem Cohenova d je 

bezrozměrná veličina, která není závislá na původních jednotkách měření stejného 

fenoménu různých škál. Základní verze vzorce pro Cohenovo d má tento tvar: d = (x1 − 

x2) / √s2, kde x1 a x2 jsou průměry v první (experimentální) a druhé (kontrolní skupině) a 

s2 je rozptyl společný oběma skupinám. Cohenovo d může být obecně reálné číslo 

v intervalu od -∞ do +∞, běžně ale nabývá hodnot v řádu jednotek. Pokud vyjde hodnota 

kladná, znamená to, že sledovaná veličina má větší hodnotu v první, experimentální 

skupině a v případě záporné hodnoty Cohenova d je naopak hodnota v první, 

experimentální skupině nižší. Cohen také definoval určitá rozpětí pro svou míru a přiřadil 

jim názvy, které vypovídají o velikosti rozdílu mezi skupinami. Interval < (0,2–0,5) má 

slovní označení small, interval < (0,5–0,8) má slovní označení medium a interval 0,8 a 

vyšší má označení  large (Soukup, 2013).  
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3. CÍLE A HYPOTÉZY 

3.1. Cíle práce 

Cílem této práce bylo zhodnotit efektivitu facilitačního kinesio tapingu dolních fixátorů 

lopatek na koordinaci pohybu horních končetin, objektivizovanou pomocí 2HAND - testu 

koordinace. 

3.2. Vědecké otázky 

Je možné ovlivnit facilitačním kinesio tapem dolních fixátorů lopatek koordinaci horní 

končetiny?  

3.3. Hypotézy 

H1: Průměrná celková doba trvání se po aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních 

fixátorů lopatek sníží. 

H2: Průměrný počet chyb se po aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatek 

sníží. 

H3: Průměrná celková doba trvání chyby se po aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních 

fixátorů lopatek sníží. 
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4. METODIKA PRÁCE 

4.1. Obecná charakteristika výzkumného plánu 

Cílem experimentální části práce bylo potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy. Hypotézy 

byly stanoveny na základě tří proměnných, které hodnotí vizuomotorickou koordinaci ve 

zvoleném 2HAND testu. Hodnoty těchto tří proměnných byly zjištěny u každého kola 

z celkových šesti (tři kola bez kinesio tapu a tři kola s kinesio tapem) kol v rámci měření 

u deseti probandů. Ve zvolených hypotézách jsem zohlednila všechny tyto proměnné, 

jejichž hodnota by se se zlepšením vizuomotorické koordinace měla snížit. 

V této diplomové práci se snažím ověřit míru rozdílu výsledků u záměrně změněných 

podmínek, které reprezentuje aplikace daného kinesio tapu. Jedná se o kvantitativní, 

experimentální práci. 

4.2. Charakteristika výzkumného souboru 

Do této diplomové práce bylo zahrnuto 10 záměrně vybraných zdravých subjektů (n=10) 

(5 mužů a 5 žen, ve věku 23-37 let, průměrný věk r= 27,5 let, s= 3,93). Vybraná skupina 

probandů byla tvořena lidmi se sedavým zaměstnáním (min.6h.denně/5 dní v týdnu), 

pracující na počítači. Každý v úvodu měření vyplnil anamnestický dotazník (viz Příloha 

3). Na základě tohoto dotazníku byli vyloučeni probandi s prodělaným úrazem či jinou 

patologií v oblasti ramenních pletenců a krční páteře. Dále osoby nesplňující kritérium 

sedavého zaměstnání, osoby s nekompenzovanou zrakovou či sluchovou poruchou. 

Všichni probandi měli dominantní horní končetinu pravou. Měření probíhalo vždy za 

totožných podmínek pro všechny zúčastněné. Před vlastním měřením každý proband 

podepsal informovaný souhlas (viz Příloha 2), který popisuje průběh měření i možné 

komplikace (kožní alergie na tapovací pásku). Měření bylo schváleno etickou komisí 

FTVS UK dne 16. 12. 2015 pod jednacím číslem 173/2015 (viz Příloha 1).  

4.3. Charakteristika měřícího zařízení 

K získání potřebných dat byl využit 2HAND – test koordinace z komplexu Vienna Test 

System (Schuhfried, 2007). Data z tohoto zařízení byla statisticky zhodnocena.  

4.3.1. 2HAND test 

Standardizovaný test z komplexu Vienna test system. 2HAND test měří vizuo-

motorickou koordinaci. Koordinace obou rukou stejně jako koordinace oko – ruka je 
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sledována posouváním bodu na obrazovce po vytyčené trase. Doba administrace: cca 10 

min (Schuhfried, 2007).  

Test se provádí s využitím speciálního vstupního zařízení s joystickem. Test je zaměřen 

na dvě složky schopností: (1) senzomotorickou koordinaci mezi okem a rukou a (2) mezi 

pravou a levou rukou. Kdy pravá HK ovládá pohyb nahoru a dolů a levá HK pohyb 

doprava a doleva. 

Administrace a formy testu: Vienna test systém poskytuje 6 forem tohoto testu. Pro tuto 

práci byla použita forma první (S1). Počet kol byl snížen z 10 na 3. Každý test se skládá 

z fáze instrukce, zácviku a vlastní fáze testování. Testovaná osoba pomocí 2 joysticků 

ovládá červeně vyznačený bod na obrazovce počítače a posouvá jím po vyznačené trase 

zprava doleva. Každé opuštění dráhy je ohlášeno akustickým signálem. Test analyzuje 

rychlost, přesnost a koordinaci v kontextu malých precizních pohybů. Trasa je rozdělena 

do 3 úseků, různě náročných na koordinaci rukou (circular arc, V-shape, inverted L) 

(Schuhfried, 2011). 

 

Obrázek 14: Popis tří úseků trasy 2HAND testu (Schuhfried, 2011) 

Vyhodnocují se následující proměnné: Průměrná celková doba (tato proměnná uvádí 

průměrný čas potřebný pro projetí dráhy a je mírou rychlosti pohybu a tím i výše výkonu 

osoby. Vysoká hodnota vyjadřuje schopnost využívat nadprůměrně rychle informace o 

poloze bodu v poměru k vlastnostem dráhy a uplatnit je v odpovídajícím výkonu jemné 

motoriky).  

Průměrná celková doba trvání chyby (doba, po kterou se bod – vypočítáno pro všechna 

kola nacházel mimo vyznačené hranice dráhy).  

Procento celkové doby trvání chyby (vyplývá z poměru celkové doby trvání chyby a 

celkové doby trvání. Doba trvání chyby je mírou kvality výkonu. Nadprůměrná hodnota 

ukazuje, že proband při každé výchylce dráhy dokáže dobře provést odpovídající 
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kompenzační pohyb. To vyžaduje průběžný sběr dat o okamžité poloze bodu v relaci 

k vlastnostem dráhy. Proto se do této hodnoty promítá kromě přesnosti jemných 

motorických pohybů také přesnost při zpracování informací). 

Z každého kola je možno získat samostatné informace o délce trvání (s) jednotlivého 

kola, počtu chyb, délce trvání chyby a procentu doby trvání chyby (Schuhfried, 2011).  

 

Obrázek 15: 2HAND test (Lafayette Instrument Evaluation, 2016) 

 

Obrázek 16: Periferní hardwarové zařízení (Assessment Systems Czech, 2016 ) 

4.4. Metodika facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky  

K měření byla použita pružná tapovací páska značky TEMTEX tape Classic, šíře 5cm. 

Jedná se o výrobek, jehož nosným materiálem je 100% bavlna, která obsahuje speciální 

zdravotnické lepidlo (lékařská pryskyřice) bez přídavku léčiv. Neobsahuje latex. Výrobce 

uvádí 150 - 160% roztažitelnost. Na podkladový papír je již nanesen s 10-15 % napětím. 

(KINESIOTAPING - TEMTEX KINESIO TAPE, 2012; Kobrová, Válka, 2012).  
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4.4.1. Popis facilitačního kinesio tapingu dolních fixátorů lopatek  

Facilitační kinesio taping dolních fixátorů lopatek, který při své rozsáhlé praxi klinicky 

ověřil MUDr. Eugen Rašev, byl použit v této práci. Dle Raševa (2016) rozeznáváme 

principiálně dva cíle samotného tapování. Prvním cílem je omezit pohyblivost kloubu a 

mechanicky omezit délku elongovaného vazu, toho lze docílit imobilizačním (pevným) 

tapingem. Druhým cílem je přímé ovlivnění řízení svalového tonu, trofiky měkkých tkání 

či dalších fyziologických funkcí (např. lymfostáza, stereognozie aj.), toho je možné 

dosáhnout pomocí kinesiotapingu (Rašev, 2016).   

Potřebný materiál k aplikaci facilitačního tapingu dolních fixátorů lopatek: čtyři tapy 

šířky 5cm a délky 18cm (případně delší, dle výšky pacienta). V případě měření k této 

diplomové práce byla délka tapu v rozmezí 18-21cm, vždy dle výšky pacienta.  

Výchozí polohou pacienta při aplikaci kinesio tapingu je sed. Terapeut stojí za pacientem. 

Poloha lopatky se zkoriguje do fyziologického postavení, ramenní kloub se pasivně 

posune kaudálně a lehce dozadu, mediální okraj lopatky leží vertikálně, rovnoběžně 

s páteří. U většiny pacientů je k ideálnímu postavení lopatky potřeba, aby pacient ještě 

provedl zevní rotaci ramenního kloubu v nulovém postavení ramene s flexí 90° 

v loketním kloubu, supinaci předloktí, extenzi a abdukci prstů. Zkorigované postavení 

celého ramenního pletence pacient udržuje po celou dobu aplikace kinesio tapingu 

(Rašev, 2016).  

 

Obrázek 17: Korigované postavení lopatek (Rašev, 2016) 
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4.4.1.1. Aplikace kinesio tapu 

První přibližně 2cm tapu se aplikuje na kůži bez tahu (nedojde k prodloužení tapu tj. 

tzv. „kotva“ tapu), prostřední část je lepena s prodloužením (nutno zohlednit kvalitu 

kůže a požadovanou intenzitu facilitace), poslední 2 cm tapu se aplikují bez tahu. 

Prostřední prodloužená část tapu se aplikuje následovně: 2. a 3. prst se přitiskne na již 

nalepenou první části tapu, palec stejné ruky nařasí kůži (která se bude přelepovat) 

směrem ke 2. a 3. fixujícímu prstu, přes takto nařasenou kůži se nalepí druhou rukou 

další část tapu, která se opět přitiskne 2. a 3. prstem a opět se palcem k těmto prstům 

řasí kůže, která se opět druhou rukou tapem přelepí. Tímto postupem se pokračuje až 

k posledním 2 cm tapu, které se lepí bez tahu (Rašev, 2016). 

Nezávisí na směru aplikace tapu (důležitost aplikace tapu od začátku k úponu svalu či 

naopak byla již vyvrácena v mnoha studiích, jak uvádí Vrbová, 2015). Následující postup 

popisuje aplikaci směrem kaudálním pro facilitaci dolních fixátorů pravé lopatky. Tape 

nepřesahuje přes páteř na druhou stranu.  

První pruh tapu (pruh č. 1) se aplikuje v oblasti přechodu bříška m. infraspinatus ve 

šlachu, jeho průběh pokračuje směrem mediokaudálním k páteři, a to přes dolní úhel 

homolaterální lopatky. Tape se zakončí v oblasti processus transversus Th 9 až 11 pravé 

homolaterální strany.  

 

Druhý pruh tapu (pruh č. 2) se začíná lepit laterálně od průběhu páteře v oblasti 

processus transversus Th4, pokračuje směrem kaudolaterálním přes dolní úhel lopatky, 

je nasměrován k boční straně hrudníku a ukotví se přes homolaterální úpon m. serratus 

anterior. 

 

Třetí tape (pruh č. 3) má podobný průběh jako první tape, jen se aplikuje lehce posunutý 

stranou (nad či pod prvním tapem), opět jde přes dolní úhel lopatky, pruh tohoto tapu 

svým průběhem částečně překrývá první tape. 

 

Čtvrtý tape (pruh č. 4) má podobný průběh jako druhý tape, ale je lehce posunutý 

stranou (nad či pod prvním tapem), opět jde přes dolní úhel lopatky, pruh tohoto tapu 

svým průběhem částečně překrývá druhý tape. 
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Třetí a čtvrtý tape se aplikuje na základě postavení dolního úhlu lopatky, pokud nadále 

odstává (tzn. není uložen ve frontální rovině), je nutné zlepšit jeho polohu směrem 

kaudálním a zmenšit odstávání dolního úhlu lopatky od trupu, na základě toho se tyto 

tapy aplikují pod nebo nad předchozí dva (Rašev, 2016).  

 

Obrázek 18: Grafické znázornění facilitačního kinesio tapingu dolních fixátorů lopatek 
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Obrázek 19: Facilitační kinesio taping dolních fixátorů lopatky 

4.5. Průběh měření      

Měření probíhalo ve standardizovaných podmínkách přizpůsobených pro daný účel. Po 

vyplnění anamnestického dotazníku byl každý proband seznámen s metodou kinesio 

tapingu a vlastním postupem měření. V úvodu proběhl nácvik korigovaného sedu dle 

Brüggera, bez opory v oblasti zad. Výška židle byla vždy nastavena dle výšky osoby. 

Výška monitoru byla nastavena do výše očí. Joysticky byly uchopeny úchopem 

palmárním s palcovým zámkem (celou rukou), jak jej popisuje Véle (2006). Při tomto 

úchopu je nutná aktivace flexorů i extenzorů prstů, všech svalů thenaru (zejména 

m. adduktor pollicis a m. flexor pollicis longus). Předloktí bylo nastaveno do středního 

postavení. Loketní klouby byly vždy nad podložkou. Pravá horní končetina prováděla 

pohyb předozadní, levá horní končetina pohyb laterolaterální (foto v Příloze 4). Rozsah 

pohybu v loketním i ramenním kloubu se měnil v sagitální rovině pro PHK a v rovině 

frontální pro LHK. U každého probanda byl změřen úhel v loketním i ramenním kloubu 

pomocí planimetrické goniometrie, pro pozice joysticku v maximální horní a dolní poloze 

u pravé horní končetiny. Pozice joysticku v maximální levé a pravé poloze u levé horní 
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končetiny nebyla z hlediska malého rozsahu pohybu v ramenním a loketním kloubu 

měřitelná. Rozdíl maximálních hodnot úhlů v loketním kloubu u PHK činil průměrně 20° 

(hodnoty se pohybovaly nejčastěji v rozmezí 120°-140°), v ramenním kloubu PHK 

průměrně 25° (hodnoty se pohybovaly nejčastěji v rozmezí 25°-50°). 

Následně proběhlo seznámení s testem 2HAND – instrukce a zadání osobních údajů do 

programu VTS. Test 2HAND před vlastním měřením spustí vždy testování „na nečisto“ 

– zácvik testované osoby a program poté sám vyhodnotí, zda je vyšetřovaná osoba 

připravena na přímé testování. Pro jednotnost tohoto zácviku byla zvolena 3 kola měření, 

kdy testovaná osoba pomocí 2 joysticků ovládá červeně vyznačený bod na obrazovce 

počítače a posouvá jím po vyznačené trase zprava doleva. Každé opuštění dráhy je 

ohlášeno akustickým signálem. Po fázi zácviku proběhlo měření 3 kol bez kinesio tapu. 

Po provedení 3 kol bez kinesio tapu byl probandovi aplikován facilitační kinesio tape 

dolních fixátorů lopatek, jehož metodika byla popsána výše. Kinesio tape byl aplikován 

u všech deseti probandů jedním terapeutem. Po aplikaci kinesio tapu proband provedl 

opětovné měření koordinace ve 3 kolech 2HAND testu v dané korigované poloze horních 

končetin a sedu dle Brüggera.  

4.6. Analýza a statistické zpracování dat 

Z testového programu Vienna test system – 2HAND test byla získána data určující míru 

vizuomotorické koordinace. Z každého ze tří kol byly získány informace o délce trvání 

(s) jednotlivého kola, počtu chyb a délce trvání chyby (s). Tato data byla přepsána do 

tabulek v programu Microsoft Office Excel. U každého probanda byl vypočten průměr 

hodnot ze tří kol měření (bez kinesio tapu) a ze tří kol (po aplikaci kinesio tapu) u třech 

výše zmíněných proměnných. Tyto průměrné hodnoty byly dále zpracovány graficky a 

statisticky v programu IBM SPSS Statistics verze 20 (Soft32, 2012). Statistické 

zpracování bylo hodnoceno na hladině významnosti p= 0,05. Pro objektivizaci výsledků 

byla v rámci této diplomové práce získána pomocí statistického programu IBM SPSS 

Statistics tato data: korelační koeficient (pro zjištění závislosti mezi jednotlivými koly 

měření 2HAND testem). Pro zjištění účinnosti aplikovaného experimentálního zásahu 

(efekt kinesio tapu) byl vypočítán párový t-test. Pro určení věcné významnosti daného 

měření před a po aplikaci kinesio tapu byla stanovena hodnota Cohenova d.  
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5. VÝSLEDKY 

Z každého měření 2HAND testem bylo získáno šest hodnot (tři před aplikací kinesio tapu 

a tři po aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatek) u každé ze tří 

měřených proměnných. Jednalo se o dobu trvání chyby, počet chyb a dobu trvání chyby. 

Výsledky těchto proměnných slouží k potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz.  

5.1. Vliv aplikace kinesio tapu lopatky na dobu trvání kola 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky měření průměrné doby trvání (s) (vždy 

průměr ze tří kol) u 10 probandů před aplikací (Průměr BT = bez tapu) a po aplikaci 

facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky (Průměr ST = s tapem) (tabulka 

s kompletními výsledky z jednotlivých kol je zobrazena v Příloze 5 – Tabulka 7). 

 

Tabulka 1: Výsledky průměrné doby trvání kola (průměr ze tří kol měření) u 10 

probandů před (BT) a po (ST) aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů 

lopatky 

Na základě tabulkových hodnot je patrné snížení průměrné doby trvání u čtyř probandů 

(proband číslo 1, 2, 8 a 9). U ostatních šesti se průměrná doba trvání zvýšila.  

Tyto výsledky jsou ještě více patrné v následujícím grafu, který zobrazuje porovnání 

hodnot průměrné celkové doby trvání u deseti probandů před a po aplikaci facilitačního 

kinesio tapu dolních fixátorů lopatky  

Proband Průměr BT Průměr ST

1 20,32 18,18

2 32,76 27,82

3 16,90 24,25

4 37,92 37,96

5 17,54 32,02

6 13,87 15,00

7 19,23 24,19

8 12,35 12,01

9 15,45 14,90

10 11,41 16,62

Doba trvání (s)



50 
 

 

Graf 1:  Porovnání hodnot průměrné celkové doby trvání kola (průměr ze tří kol měření) 

u deseti probandů před (BT) a po (ST) aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních 

fixátorů lopatky 

Legenda: osa y: doba trvání (s), osa x: 1-10 – výsledky u jednotlivých probandů (n=10). 

Průměr BT – průměr celkové doby trvání ze tří kol bez tapu. Průměr ST – průměr celkové 

doby trvání ze tří kol po aplikaci tapu.  

Ve druhém grafu je zobrazeno porovnání hodnot průměrné celkové doby trvání před 

aplikací a po aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky u průměru 10 

osob, ze kterého je patrné průměrné zvýšení doby trvání. 
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Graf 2: Porovnání hodnot průměrné celkové doby trvání kola (průměr ze tří kol měření) 

před (BT) aplikací a po (ST) aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky 

u průměru 10 osob. 

Legenda: osa y: doba trvání (s), osa x: Průměr BT (10 lidí) – průměr celkové doby trvání 

ze tří kol bez tapu zprůměrovaný u všech (10) probandů. Průměr ST (10 lidí) – průměr 

celkové doby trvání ze tří kol po aplikaci tapu zprůměrovaný u všech (10) probandů.   

Na základě tabulkových výsledků a grafického zobrazení je patrné, že u 4 probandů došlo 

ke snížení doby trvání po aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních lopatky.  

Pro statistické vyhodnocení vlivu tapu byl vypočítán Studentův párový t-test. Jeho 

hodnota byla vypočtena v programu IBM SPSS Statistics verze 20. Jako hladina 

významnosti byla zvolena α = 0,05. Výsledek t byl poté porovnán s tabulkovou hodnotou 

(Příloha 6 – Tabulka 8) odpovídající danému stupni volnosti (), kde: = n-1 a n=10 

(počet probandů). Tabulková hodnota pro toto měření, při  α = 0,05 byla 2,262. Výsledná 

hodnota testového kritéria (t) u první proměnné – doby trvání byla programem IBM SPSS 

Statistics verze 20 vypočítána na t= -1,422 (více v Příloze 7 – Tabulka 9). 

Po porovnání s tabulkovou hodnotou, vyšlo t (-1,422) ≤  t1-α/2() (2,262)  statisticky 

nevýznamný rozdíl μ1 a μ2 při zvolené α =0,05. Hodnota p byla programem IBM SPSS 

Statistics verze 20 stanovena na p=0,189. Statisticky tedy u této proměnné nezamítáme 

nulovou hypotézu H0, tzn. že střední hodnota měření před aplikací kinesio tapu (průměr 
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BT) se neliší od střední hodnoty měření po aplikaci kinesio tapu (průměr ST). Závěrem 

tedy můžeme říci, že aplikace kinesio tapu neměla statisticky významný vliv na dobu 

trvání, protože nebyla ovlivněna střední hodnota měření provedeného po aplikaci kinesio 

tapu (p= 0,189 > α= 0,05). 

Dle statistických výpočtů můžeme říci, že aplikace facilitačního kinesio tapu dolních 

fixátorů lopatek neměla statisticky významný vliv na dobu trvání provedení 2HAND 

testu. 

Pro zjištění závislosti mezi jednotlivými koly v průběhu měření bez aplikace a po aplikaci 

kinesio tapu byly spočítány korelační koeficienty. Výpočet byl proveden v programu 

IBM SPSS statistics verze 20. V následující tabulce je hodnota korelačního koeficientu 

mezi jednotlivými koly testování bez aplikace kinesio tapu a po aplikaci kinesio tapu 

s porovnáním každého kola s každým v případě kol bez tapu, po aplikaci tapu a následně 

porovnání jednotlivých tří kol BT a ST mezi sebou (kompletní tabulka z programu IBM 

SPSS Statistics je zobrazena v Příloze 8- Tabulka 12). Jednotlivé hodnoty reprezentují 

dobu trvání u všech 10 probandů.   

 

Tabulka 2: Korelační koeficienty mezi jednotlivými koly testování bez aplikace kinesio 

tapu (BT1-3) a po aplikaci kinesio tapu (ST1-3) 

Dle Soukupa (2013) můžeme pro stupeň korelace (závislosti) mezi jednotlivými 

veličinami (v tomto případě mezi jednotlivými koly) užít rozpětí absolutní hodnoty 

korelačního koeficientu (r) s následujícím slovním označením. Interval r < (0,1–0,3) = 

small (malý), interval r < (0,3–0,5) = medium (střední) a interval r 0,5 a vyšší = large 

(velký). V našem případě tedy můžeme hovořit o vysoké závislosti mezi prvním (BT1) a 

druhým (BT2) kolem (hodnota r = 0,85) a druhým (BT2) a třetím (BT3) kolem (hodnota 

r = 0,78). Třetí korelaci mezi prvním (BT1) a třetím (BT3) kolem (hodnota r = 0,44) 

bychom dle uvedeného hodnocení označili jako střední závislost. Stejně tak i u hodnot po 

aplikaci kinesio tapu můžeme hovořit o vysoké závislosti mezi prvním (ST1) a druhým 

(ST2) kolem (hodnota r = 0,79) a druhým (ST2) a třetím (ST3) kolem (hodnota r = 0,78). 

Doba trvání (s) BT1 BT2 BT3 ST1 ST2 ST3

BT1 1,00 0,85 0,44 0,88 0,69 0,25

BT2 0,85 1,00 0,78 0,90 0,79 0,56

BT3 0,44 0,78 1,00 0,51 0,42 0,57

ST1 0,88 0,90 0,51 1,00 0,79 0,49

ST2 0,69 0,79 0,42 0,79 1,00 0,78

ST3 0,25 0,56 0,57 0,49 0,78 1,00
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Třetí korelace mezi prvním a třetím kolem opět spadá do kategorie střední závislosti 

(hodnota r= 0,49).  

U korelace mezi jednotlivými koly bez kinesio tapu a po aplikaci kinesio tapu můžeme 

dle stejných parametrů hovořit o vysoké závislosti u většiny hodnocených dvojic kol, 

s výjimkou prvního kola bez tapu a třetího kola s tapem (BT1 + ST3), kdy při r= 0,25 

hovoříme o malé závislosti a u třetího kola bez tapu s druhým kolem s tapem (BT3 + 

ST2), kdy při r= 0,42 hovoříme o střední závislosti.  

Korelace mezi jednotlivými koly u hodnocené veličiny - doby trvání jednotlivého kola 

bez kinesio tapu a po aplikaci kinesio tapu vykazovala podobné hodnoty. Vysoký stupeň 

korelace byl vypočten vždy u dvou po sobě následujících kol. Střední korelace u obou 

měření (BT i ST) u prvního a třetího kola. Můžeme tedy hovořit o určité závislosti doby 

trvání provedení kola na době trvání kola předchozího, a to jak u měření bez kinesio tapu, 

tak po aplikaci kinesio tapu. Při porovnávání korelací mezí koly bez tapu a po aplikaci 

kinesio tapu byla u většiny hodnocených dvojic vysoká závislost.  

Po zhodnocení výsledků u první proměnné – doby trvání před aplikací a po aplikaci 

facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky bylo zjištěno snížení doby trvání u čtyř 

z deseti testovaných probandů. Aplikace facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů 

lopatky neměla statisticky významný vliv na dobu trvání - první z hodnocených 

proměnných v rámci vizuomotorické koordinace.  

5.2. Vliv aplikace kinesio tapu lopatky na počet chyb  

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky měření průměrného počtu chyb (vždy 

průměr ze tří kol) u 10 probandů před aplikací (Průměr BT) a po aplikaci facilitačního 

kinesio tapu dolních fixátorů lopatky (Průměr ST) (kompletní tabulka s výsledky 

jednotlivých kol je zobrazena v Příloze 5 – Tabulka 7).  
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Tabulka 3: Výsledky průměrného počtu chyb (průměr ze tří kol měření) u 10 probandů 

před a po aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky 

Tabulkové hodnoty ukazují snížení počtu chyb u sedmi z deseti probandů (proband 1, 2, 

3, 4, 8, 9, 10).  Grafické zobrazení těchto výsledků je ve třetím grafu. Tento graf zobrazuje 

porovnání hodnot průměrného počtu chyb u 10 probandů před (Průměr BT) a po (Průměr 

ST) aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky.  

  

Proband Průměr BT Průměr ST

1 19,67 15,67

2 18,00 7,67

3 10,67 6,33

4 19,33 13,00

5 14,33 16,00

6 15,67 17,00

7 25,67 28,33

8 15,67 12,67

9 19,67 17,67

10 13,33 11,67

Počet chyb
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Graf 3: Porovnání hodnot průměrného počtu chyb u 10 probandů před a po aplikaci 

facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky 

Legenda: osa y: počet chyb, osa x: 1-10 – výsledky u jednotlivých probandů (n=10). 

Průměr BT – průměr celkového počtu chyb ze tří kol bez tapu. Průměr ST – průměr 

celkového počtu chyb ze tří kol po aplikaci tapu.  

Následující graf zobrazuje porovnání hodnot průměrného počtu chyb před aplikací a po 

aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky u průměru 10 osob. Z tohoto 

grafu je patrné průměrné snížení počtu chyb po aplikaci facilitačního kinesio tapu. 
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Graf 4: Porovnání hodnot průměrného počtu chyb před a po aplikaci facilitačního 

kinesio tapu dolních fixátorů lopatky u průměru 10 osob 

Legenda: osa y: počet chyb, osa x: Průměr BT (10 lidí) – průměr celkového počtu chyb z 

3 kol bez tapu zprůměrovaný u všech (10) probandů. Průměr ST (10 lidí) – průměr 

celkového počtu chyb z 3 kol po aplikaci tapu zprůměrovaný u všech (10) probandů.   

Na základě tabulkových hodnot a grafického zobrazení (Graf 3 a 4) je patrné, že po 

aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky se snížil počet chyb při 

provedení 2HAND testu u sedmi z celkových deseti probandů.  

Statistické zpracování dat v programu IBM SPSS statistics verze 20 pro párový t-test, 

s hladinou významnosti α = 0,05 v případě porovnání počtu chyb před aplikací kinesio 

tapu a po aplikaci přineslo následující výsledky: tabulková hodnota pro toto měření, při  

α = 0,05 byla 2,262. Výsledná hodnota proměnné – počtu chyb byla programem IBM 

SPSS statistics vypočítána na t= 2,074 (Příloha 7 – Tabulka 10). Po porovnání 

s tabulkovou hodnotou (2,262) a dosazení do zmíněné rovnice t (2,074) ≤  t1-α/2() 

(2,262), opět můžeme vidět statisticky nevýznamný rozdíl μ1 a μ2 při zvolené α =0,05. 

Hodnota p byla programem IBM SPSS Statistics verze 20 stanovena na p=0,068. 

Statisticky tedy u této proměnné nezamítáme nulovou hypotézu H0, tzn. že střední 

hodnota měření před aplikací kinesio tapu (průměr BT) se neliší od střední hodnoty 

měření po aplikaci kinesio tapu (průměr ST). Závěrem tedy můžeme říci, že aplikace 

kinesio tapu neměla statisticky významný vliv na počet chyb, protože nebyla ovlivněna 
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střední hodnota měření provedeného po aplikaci kinesio tapu (p=0,068 > α=0,05). Dle 

statistických výpočtů neměla aplikace facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatek 

statisticky významný vliv na počet chyb u tří kol 2HAND testu, přestože ve zvolené 

skupině se počet chyb snížil u 7 z 10 probandů. 

Pro zhodnocení závislosti mezi jednotlivými koly měření byly opět vypočítány korelační 

koeficienty. Tabulka 4 znázorňuje výpočet korelačního koeficientu mezi jednotlivými 

koly testování bez aplikace kinesio tapu (BT1-3) a po aplikaci kinesio tapu (ST1-3) 

(kompletní tabulka z programu IBM SPSS statistics je zobrazena v Příloze 8- Tabulka 

13). Korelace byla vypočtena vždy pro dvojice hodnot, jednotlivé hodnoty reprezentují 

počet chyb u všech 10 probandů. Pro určení závislosti mezi jednotlivými koly bylo opět 

použito rozpětí absolutní hodnoty dle Soukupa (2013). Interval r < (0,1–0,3) = small 

(malý), interval r < (0,3–0,5) = medium (střední) a interval r 0,5 a vyšší = large (velký).  

 

Tabulka 4: Korelační koeficienty pro počet chyb mezi jednotlivými koly testování bez 

aplikace kinesio tapu (BT1-3) a po aplikaci kinesio tapu (ST1-3) 

V případě druhé proměnné- počtu chyb byla u dvojic kol bez aplikace kinesio tapu 

zjištěna ve všech případech malá závislost mezi jednotlivými koly. Nelze tedy hovořit o 

významné přímé závislosti ve třech testovaných kolech.   

V případě porovnávání jednotlivých kol po aplikaci kinesio tapu byla u jedné dvojice 

(ST2 + ST3), kdy r=0,64 zjištěna velká závislost. U dvojice ST1+ ST3 při r= 0,49 střední 

závislost a u poslední hodnocené ST1+ST2 při r=0,27 malá závislost.   

U korelace mezi jednotlivými koly bez kinesio tapu a po aplikaci kinesio tapu můžeme 

dle stejných parametrů hovořit o vysoké závislosti u dvojic BT1+ST1, při r= 0,77, 

BT3+ST3, při r= 0,71 a BT2 + ST3, při r=0,58. U ostatních dvojic jednotlivých kol 

nalézáme malou či střední závislost.  

Počet chyb BT1 BT2 BT3 ST1 ST2 ST3

BT1 1,00 0,23 0,16 0,77 0,26 0,12

BT2 0,23 1,00 0,16 0,38 0,15 0,58

BT3 0,16 0,16 1,00 0,29 0,35 0,71

ST1 0,77 0,38 0,29 1,00 0,27 0,49

ST2 0,26 0,15 0,35 0,27 1,00 0,64

ST3 0,12 0,58 0,71 0,49 0,64 1,00
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V porovnání s dobou trvání, u které byla zjištěna vysoká závislost u jednotlivých, po sobě 

následujících kol, byla u veličiny počet chyb závislost mezi jednotlivými koly spíše malá 

či střední.  

Po zhodnocení výsledků u druhé proměnné – počet chyb před aplikací a po aplikaci 

facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky bylo zjištěno snížení počtu chyb u 

sedmi z deseti testovaných probandů. Na zvoleném vzorku probandů měla aplikace 

facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky pozitivní vliv na snížení počtu chyb, 

tedy ovlivnění jednoho z parametrů vizuomotorické koordinace v daném testu. Ovšem 

z pohledu statistiky a širšího měřítka v rámci populace nebyl prokázán statisticky 

významný vliv aplikace kinesio tapu u hodnocené proměnné - počet chyb.   

5.3. Vliv aplikace kinesio tapu lopatky na dobu trvání chyby 

Pátá tabulka zobrazuje výsledky průměrné doby trvání chyby, kdy průměr byl vypočten 

vždy ze tří kol měření, u 10 probandů před aplikací a po aplikaci facilitačního kinesio 

tapu dolních fixátorů lopatky (kompletní tabulka s výsledky jednotlivých kol je zobrazena 

v Příloze 5 – Tabulka 7).   
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Tabulka 5: Výsledky průměrné doby trvání chyby (průměr ze tří kol měření) u 10 

probandů před a po aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky 

Z tabulkových hodnot je patrné snížení doby trvání chyby po aplikaci facilitačního 

kinesio tapu dolních fixátorů lopatky u všech deseti probandů. To potvrzuje grafické 

zpracování (Graf 5 a 6). Graf 5 zobrazuje porovnání hodnot průměrné doby trvání chyby 

u 10 probandů před a po aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky. 

  

Proband Průměr BT Průměr ST

1 2,89 1,46

2 3,01 1,88

3 2,09 1,57

4 3,77 2,48

5 3,43 2,14

6 2,55 1,73

7 2,62 2,14

8 1,66 0,78

9 1,98 1,58

10 1,33 0,82

Doba trvání chyby (s)
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Graf 5: Porovnání hodnot průměrné doby trvání chyby u 10 probandů před a po aplikaci 

facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky 

Legenda: osa y: průměrná doba trvání chyby (s), osa x: 1-10 – výsledky u jednotlivých 

probandů (n= 10). Průměr BT – průměr celkové doby trvání chyby ze tří kol bez tapu. 

Průměr ST – průměr celkové doby trvání chyby ze tří kol po aplikaci tapu.  

Poslední graf zobrazuje porovnání hodnot průměrné doby trvání chyby před a po aplikaci 

facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky u průměru 10 osob, ze kterého je patrné 

snížení celkové doby trvání chyby u všech deseti testovaných probandů.   
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Graf 6: Porovnání hodnot průměrné doby trvání chyby před a po aplikaci facilitačního 

kinesio tapu dolních fixátorů lopatky u průměru 10 osob 

Legenda: osa y: doba trvání chyby (s), osa x: Průměr BT (10 lidí) – průměr celkové doby 

trvání chyby ze tří kol bez tapu zprůměrovaný u všech (10) probandů. Průměr ST (10 lidí) 

– průměr celkové doby trvání chyby ze tří kol po aplikaci tapu zprůměrovaný u všech 

(10) probandů.   

Výsledné hodnoty uvedené v Tabulce 5, které dokresluje grafické znázornění v Grafu 5 

a 6, ukazují snížení doby trvání chyby u všech deseti probandů.  

Statistické zpracování párového t-testu v programu IBM SMSS statistics verze 20 

přineslo následující výsledky (přesné hodnoty jsou zobrazeny v Příloze 7 – Tabulka 11). 

Testové kritérium (t) bylo vypočítáno na t= 7,114. Tabulková hodnota t1-α/2() byla 

2,262 na zvolené hladině významnosti α = 0,05. Hodnota p byla vypočítána na p= 

0,000055. Z teoretických poznatků víme, že je-li t > t1-α/2()  statisticky významný 

rozdíl μ1 a μ2 (α = 0,05). Po dosazení hodnoty t a tabulkové hodnoty (7,114 > 2,262) 

můžeme říci, že se v případě proměnné doba trvání chyby střední hodnoty měření před 

aplikací (průměr BT) a po aplikaci (průměr ST) statisticky významně liší. Zamítáme tedy 

nulovou hypotézu H0.  

Aplikace facilitačního kinesio tapingu dolních fixátorů lopatky měla statisticky 

významný vliv na poslední proměnnou dobu trvání chyby. Pokusný zásah (aplikace 
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kinesio tapu) byl účinný, protože způsobil změnu střední hodnoty u měření provedeného 

po aplikaci pokusného zásahu ve srovnání se střední hodnotou zjištěnou před aplikací 

zásahu (p < 0,05 resp. 0,000055 < 0,05).  

Pro zhodnocení závislosti mezi jednotlivými koly měření byly opět vypočítány korelační 

koeficienty. Šestá tabulka znázorňuje výpočet korelačních koeficientů mezi jednotlivými 

koly testování bez aplikace kinesio tapu (BT1-3) a po aplikaci kinesio tapu (ST1-3) 

(kompletní tabulka z programu IBM SPSS statistics je zobrazena v Příloze 8 – Tabulka 

14). Korelace byla vypočtena vždy pro dvojice hodnot, jednotlivé hodnoty reprezentují 

dobu trvání chyby u všech 10 probandů. Pro určení závislosti mezi jednotlivými koly bylo 

opět použito rozpětí absolutní hodnoty dle Soukupa (2013). Interval r < (0,1–0,3) = small 

(malý), interval r < (0,3–0,5) = medium (střední) a interval r 0,5 a vyšší = large (velký).  

 

Tabulka 6: Korelační koeficienty pro dobu trvání chyby mezi jednotlivými koly 

testování bez aplikace kinesio tapu (BT1-3) a po aplikaci kinesio tapu (ST1-3) 

U hodnocené veličiny – doba trvání chyby byla u všech dvojic bez aplikace kinesio tapu 

zjištěna záporná hodnota korelačního koeficientu. Po převedení všech výpočtů do 

absolutní hodnoty a porovnání hodnot dle Soukupa (2013) byla ve všech případech 

zjištěna malá závislost mezi jednotlivými koly. Z důvodu záporné hodnoty se jedná o 

nepřímou závislost.  

Stejně jako v přechozím případě (korelace mezi jednotlivými koly bez kinesio tapu) byla 

u hodnocené veličiny – doba trvání chyby po aplikaci kinesio tapu ve všech případech 

zjištěna malá závislost mezi jednotlivými koly. Ovšem v tomto případě byla pouze u 

jedné dvojice (ST1+ST2) záporná hodnota korelačního koeficientu, značící nepřímou 

závislost. U dvojic ST1+ST3 a ST2+ST3 byla hodnota korelačního koeficientu kladná. 

Jedná se o přímou závislost.  

U korelace mezi jednotlivými koly bez kinesio tapu a po aplikaci kinesio tapu můžeme 

dle stejných parametrů hovořit o vysoké závislosti mezi kolem BT1+ST1, kdy r= 0,51, 

Doba trvání chyby (s) BT1 BT2 BT3 ST1 ST2 ST3

BT1 1,00 -0,16 -0,20 0,51 -0,09 -0,03

BT2 -0,16 1,00 -0,12 0,08 0,72 0,71

BT3 -0,20 -0,12 1,00 0,25 -0,02 0,21

ST1 0,51 0,08 0,25 1,00 -0,02 0,05

ST2 -0,09 0,72 -0,02 -0,02 1,00 0,39

ST3 -0,03 0,71 0,21 0,05 0,39 1,00
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BT2+ST2, při r= 0,72 a BT2+ST3, při r= 0,71. U dvojic kol BT2+ST1, BT3+ST1 a 

BT3+ST3 hovoříme o malé závislosti. U ostatních tří dvojic hovoříme o malé nepřímé 

závislosti.  

Po zhodnocení výsledků u třetí proměnné – doba trvání chyby před aplikací a po aplikaci 

facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky bylo zjištěno snížení doby trvání chyby 

u všech deseti testovaných probandů. Na zvoleném vzorku probandů měla aplikace 

facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky pozitivní vliv na snížení doby trvání 

chyby, tedy ovlivnění jednoho z důležitých parametrů vizuomotorické koordinace 

v daném testu. Tyto výsledky byly potvrzeny i z pohledu statistiky po výpočtu párového 

t-testu, kdy došlo k zamítnutí nulové hypotézy na hladině významnosti 5% a byl tedy 

prokázán statisticky významný vliv aplikace facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů 

lopatek u hodnocené proměnné – doba trvání chyby v rámci testování vizuomotorické 

koordinace.   

Pro zhodnocení výsledků měření byla kromě párového t-testu a korelačních koeficientů 

vypočítána hodnota Cohenova d. Jak již bylo popsáno výše, Cohenovo d označuje míru 

věcné významnosti rozdílů a závislostí. Reprezentuje jednu z nejužívanějších měr 

měřících rozdíly. Tato míra je založena na rozdílu průměrů ve dvou skupinách. V tomto 

případě průměr tří kol měření bez kinesio tapu a průměr tří kol měření po aplikaci kinesio 

tapu. Pro výpočet Cohenova d (viz Příloha 9) byla použita data z párového t-testu získaná 

z programu IBM SPSS Statistics a vzorec d= t/N…kde N je počet probandů (Effect Size 

Calculator, 2013). Hodnoty pro jednotlivé veličiny byly následující: hodnota Cohenova 

d pro dobu trvání: d1=0,449676, hodnota Cohenova d pro počet chyb: d2= 0,655856 a 

hodnota Cohenova d pro dobu trvání chyby: d3= 2,249644. Pro interpretaci věcné 

významnosti naměřených hodnot byly použity intervaly dle Cohena, jak je interpretuje 

Soukup (2013). Interval d < (0,2–0,5) má slovní označení small (malý), interval d < (0,5–

0,8) má slovní označení medium (střední) a interval d = 0,8 a vyšší má označení  large 

(velký).  Po dosazení výsledků Cohenova d do těchto intervalů vznikla následující míra 

věcné významnosti: doba trvání s hodnotou d1=0,449676 vykazuje malou míru věcné 

významnosti. Počet chyb s hodnotou d2= 0,655856 vykazuje střední míru věcné 

významnosti a poslední, doba trvání chyby s hodnotou d3= 2,249644, vykazuje dle 

daného intervalu nejvyšší - velkou míru věcné významnosti.  
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6. DISKUZE 

6.1. Diskuze k teoretickým východiskům této práce 

Pro tuto práci bylo důležité popsat problematiku ramenního pletence z pohledu 

biomechaniky, kineziologie a ontogeneze. Ozřejmit pojem centrovaného postavení 

lopatky a funkční stabilizace lopatky. Pomocí kinesio tapu chceme docílit právě 

centrovaného postavení lopatky, zvýšením aktivity dolních fixátorů lopatky, tedy uvést 

lopatku do správného postavení, kdy je tažena kaudálně (Kolář, 2009). Poloha lopatky je 

zajišťována funkcí svalových smyček, jejich harmonickou aktivitou je udržována 

v neutrálním postavení (Čápová, 2008). Dále jsem se snažila popsat souvislost mezi 

motorickým propojením svalů distální a proximální části horní končetiny. Jak uvádí 

Michalíček (2014), neuromotorická kontrola ramene je úzce propojena s řízením ruky. 

V průběhu ontogeneze ramenní pletence následoval funkčně i strukturálně periferní 

úchopovou funkci ruky. Véle (2006) popisuje funkční motorické propojení ramenního 

pletence a předloktí ve dvou otevřených svalových řetězcích. Dle studie Lee et al.(2011) 

existuje významná funkční souvislost mezi svaly ramenního pletence a svaly předloktí. 

Pohyby distální části horní končetiny jsou úzce propojeny s pohyby proximální části – 

ramenním pletencem. Melgari et al. (2008) na základě své studie popisují vzájemné 

překrývání svalů distálních a proximálních při zkoumání funkčního topografického 

uspořádání svalů horní končetiny v primárním motorickém kortexu. Aktivita 

proximálních svalů horní končetiny vyvolá aktivitu níže uložených svalů. Čápová (2008) 

popisuje ramenní pletenec jako základnu horní končetiny. Čím je tato základna pevnější, 

tím preciznějšího pohybu můžeme dosáhnout. Na základě těchto poznatků vycházel 

předpoklad k měření v této práci. Ovlivněním svalové aktivity lopatky facilitačním 

kinesio tapem dolních fixátorů lopatky je možno zaujmout centrované postavení a 

dosáhnout tak preciznějšího pohybu akra horní končetiny. 

Kinesiotapingu je v dnešní době často využívanou metodou v terapii myoskeletárních 

onemocnění. Autor této metody Kenzo Kase popisuje čtyři hlavní funkce kinesio tapingu. 

Jedná se o ovlivnění svalové funkce, zlepšení průtoku tělních tekutin, ovlivnění bolesti a 

správného postavení kloubu. U nás se touto problematikou zabývají autoři Kobrová a 

Válka či Doležalová a Pětivlas, kteří pokračují v myšlenkách Kase. Ovšem stále se jedná 

o metodu, která nebyla dostatečně prozkoumána, a uváděné výsledky nebyly dle 

dostupných studií zcela potvrzeny. Například Vrbová (2015), ve své disertační práci 

uvádí, že dle dostupných studií byl objektivně prokázán pouze vliv tapingu na bolest.  
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V této práci se zaměřuji především na studie zabývající se tapingem ramenního pletence. 

Host (1995) uvádí pozitivní vliv kinesio tapingu na snížení bolesti a zvýšení rozsahu 

pohybu u pacienta s impingementem ramenního kloubu. Díky korekci postavení lopatky 

lze dosáhnout uvolnění struktur v oblasti ramenního kloubu a zlepšení svalové aktivity. 

Problematikou impingementu ramenního kloubu se zabýval i Hsu (2009), který uvádí, že 

využití elastického tapu přináší pozitivní změny v kinematice lopatky a svalového 

výkonu u pacientů s impingementem. Jin Tae et al. (2015) se zabývali studií účinku 

kinesio tapingu na korekci protrakčního držení ramen u mužu se sedavým zaměstnáním. 

Pomocí kinesio tapingu došlo k prodloužení délky m.pectoralis minor změny postavení 

lopatky. Autoři uvádí možnost využití kinesio tapingu jako mechanické korekce špatného 

držení těla. 

Kromě ovlivnění svalové aktivity či zvýšení rozsahu pohybu jsou často zkoumány vlivy 

kinesio tapingu na propriocepci (uvádím například studii Halseth et al., 2004) a ovlivnění 

cévního systému (studie Lipińska et al, 2007; Stedge et al., 2012; Aguilar-Ferrandiz et 

al., 2014). Ale ani tyto účinky nebyly zcela potvrzeny.  

6.2. Diskuze k praktické části 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit vliv aplikace specifického kinesio tapu lopatky 

na kvalitu pohybu horní končetiny. Kvalitu horní končetiny v této práci reprezentovala 

schopnost vizuomotorické koordinace objektivizovaná zvoleným testem. Vycházím 

z předpokladu úzké souvislosti postavení ramenního pletence s funkcí ruky, jak již bylo 

zmíněno v teoretické části.  

Zvolený způsob kinesio tapingu se zaměřuje právě na facilitaci dolních fixátorů lopatky 

a mechanickou korekci postavení lopatky ve smyslu její centrace (klinickou zkušenost 

s tímto efektem kinesio tapu ústně sdělil MUDr. Rašev, 2016).   

Pro tuto diplomovou práci byla zvolena skupina lidí se sedavým zaměstnáním, pracující 

na počítači. Tento způsob práce je dnes jednou z nejčastějších příčin bolesti v oblasti 

páteře i končetin. Tato skupina lidí je tedy ohrožena různými funkčními a později i 

strukturálními patologiemi, uváděnými v teoretické části práce. Z toho důvodu by právě 

u této zvolené skupiny osob mohlo být přínosem zjištění vlivu centrovaného postavení 

lopatky na koordinaci horních končetin, tedy přesnosti pohybu. Kinesiotaping může být 

využit jako mechanická korekce špatného držení těla. V tomto případě v sedě, při práci 

na PC. Zlepšení přesnosti pohybu může být přínosem pro zvýšení efektivity práce.  
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Testovaní probandi neuváděli žádné bolesti či jiné patologie v oblasti ramenního pletence 

či krční páteře, což bylo aspekčně potvrzeno. Pro skupinu osob se sedavým zaměstnáním 

byl poté vybrán 2HAND test, jehož provedení je uskutečněno právě v pozici vsedě a na 

počítači.   

2HAND test z komplexu Vienna Test System byl vybrán na základě jeho standardizace 

a dostupnosti. Pro důkladnější ověření efektu facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů 

lopatek by bylo vhodné zvolit test, ve kterém dojde k výraznějšímu pohybu horní 

končetiny a větší nutnosti zapojení dolních fixátorů lopatky ve smyslu její funkční 

stabilizace. Při měření jsem se snažila, co nejvíce zohlednit tento fakt a upravit držení 

horní končetiny tak, aby se nejednalo pouze o práci v zápěstí, ale o pohyb a nastavení 

celé horní končetiny. Z toho důvodu byly loketní klouby po celou dobu testování nad 

podložkou. Pomocí planimetrické goniometrie byl změřen možný rozsah pohybu 

v maximálních polohách joysticku. U pravé horní končetiny se jednalo o pozice joysticku 

v maximální horní a dolní poloze a toto rozmezí se pohybovalo u loketního kloubu 

průměrně mezi 120°-140° a v ramenním kloubu průměrně v rozmezí 25°-50° v sagitální 

rovině. Pozice joysticku v maximální levé a pravé poloze u levé horní končetiny nebyla 

z hlediska malého rozsahu pohybu v ramenním a loketním kloubu měřitelná. Pouze 

aspekcí se dala pozorovat určitá změna polohy ramenního pletence.   

Samotné výsledky měření mohou být ovlivněny řadou faktorů. Velkou roli při testování 

pomocí 2HAND testu, který hodnotí vizuomotorickou koordinaci hraje soustředění a 

stupeň pozornosti testovaného subjektu. Většina probandů popisovala pocit nutnosti 

zlepšení při měření s kinesio tapem. To mohlo výrazně ovlivnit měření.  

Co se týká klinických výsledků tohoto měření, probandi klinicky popisovali zlepšení 

z hlediska snadnějšího udržení požadovaného korigovaného sedu a polohy horních 

končetin. Sedm z deseti dotázaných subjektů popisovalo snížení pocitu napětí v oblasti 

horních fixátorů lopatek. Aspekcí bylo pozorováno zlepšení konfigurace ramen po 

aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatek.  

6.2.1. Diskuze k ověření jednotlivých hypotéz 

Cílem měření v této diplomové práci bylo potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy, 

zaměřené na hodnocení schopnosti vizuomotorické koordinace objektivizované 

zvoleným 2HAND testem a odpovědět na položenou vědeckou otázku:“Je možné ovlivnit 

facilitačním kinesio tapem dolních fixátorů lopatek koordinaci horní končetiny?“. 
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6.2.1.1. Diskuze k ověření hypotézy H1 

Hypotéza H1 ve znění: Průměrná celková doba trvání se po aplikaci facilitačního kinesio 

tapu dolních fixátorů lopatek sníží, byla stanovena na předpokladu lepší koordinační 

funkce horní končetiny po stabilizaci lopatky pomocí facilitačního kinesio tapu dolních 

fixátorů lopatky. První z hodnocených proměnných zvoleného testu je právě celková 

doba trvání. 

Po aplikaci kinesio tapu došlo ke snížení doby trvání u čtyř z deseti testovaných 

probandů. První hypotéza H1 se tedy nepotvrdila. Doba trvání představuje jednu 

z proměnných hodnotících vizuomotorickou koordinace ve zvoleném 2HAND testu a 

z tohoto důvodu byla zvolena jako první parametr pro hodnocení vlivu aplikace daného 

kinesio tapu. Ovšem je nutné se zaměřit se na hodnocení koordinace jako celku. Aplikací 

daného kinesio tapu jsem chtěla docílit zlepšení kvality pohybu horní končetiny a to 

nemusí nutně znamenat snížení doby trvání, pokud je testovaná osoba schopná 

preciznějšího pohybu i za cenu delší doby trvání provedení testu.  

6.2.1.2. Diskuze k ověření hypotézy H2 

Hypotéza H2 ve znění: „Průměrný počet chyb se po aplikaci facilitačního kinesio tapu 

dolních fixátorů lopatek sníží“, byla opět stanovena na předpokladu lepší koordinační 

funkce horní končetiny po stabilizaci lopatky pomocí facilitačního kinesio tapu dolních 

fixátorů lopatky. Druhou z hodnocených proměnných zvoleného testu je počet chyb. 

Právě snížení chybovosti je dobrým měřítkem pro zhodnocení efektu dané intervence.   

Po aplikaci kinesio tapu došlo ke snížení počtu chyb u sedmi z deseti testovaných 

probandů, druhá hypotéza H2 se v tomto případě potvrdila u většiny testovaných. 

Počet chyb v rámci zvoleného testu reprezentoval druhou hodnocenou proměnnou 

hodnotící vizuomotorickou koordinaci. Aplikací daného kinesio tapu jsem chtěla docílit 

lepšího výchozího postavení lopatky, jakožto kořenového kloubu (základny), a snížit tak 

chybovost při koordinaci obou horních končetin. Předpokladem bylo rovněž usnadnění 

pohybu při zlepšení postavení kořenového kloubu.    

6.2.1.3. Diskuze k ověření hypotézy H3 

Hypotéza H3 ve znění: „Průměrná celková doba trvání chyby se po aplikaci facilitačního 

kinesio tapu dolních fixátorů lopatek sníží“, byla stanovena na předpokladu lepší 

koordinační funkce horní končetiny po stabilizaci lopatky pomocí facilitačního kinesio 

tapu dolních fixátorů lopatky. Doba trvání chyby je poslední z hodnocených proměnných 
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zvoleného testu. Označuje dobu, po kterou se bod nacházel mimo vyznačené hranice 

dráhy.  

Po aplikaci kinesio tapu se snížila doba trvání chyby u všech deseti testovaných probandů. 

Hypotéza H3 se v tomto případě potvrdila. Na zvoleném vzorku probandů měla aplikace 

facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky pozitivní vliv na snížení doby trvání 

chyby, tedy ovlivnění jednoho z důležitých parametrů vizuomotorické koordinace 

v daném testu. Tento výsledek byl prokázán i statisticky, kdy pomocí párového t-testu 

došlo k potvrzení statistické významnosti aplikace daného kinesio tapu. Doba trvání 

chyby dle autorů 2HAND testu nejvíce reprezentuje míru kvality výkonu. Nadprůměrná 

hodnota ukazuje, že proband při každé výchylce dráhy dokáže dobře provést odpovídající 

kompenzační pohyb. To vyžaduje průběžný sběr dat o okamžité poloze bodu v relaci 

k vlastnostem dráhy. Proto se do této hodnoty promítá kromě přesnosti jemných 

motorických pohybů také přesnost při zpracování informací. V tomto případě je tedy více 

faktorů, které mohou ovlivnit výsledek testu. Aplikací daného kinesio tapu nelze ovlivnit 

přesnost při zpracování informací, tedy schopnost mozku. Jak již bylo zmíněno u 

předchozí hypotézy, cílem bylo pomocí aplikace daného kinesio tapu docílit lepšího 

výchozího postavení lopatky, jakožto kořenového kloubu (základny), a usnadnit tak 

provedení pohybu. 

Po zhodnocení výsledků se potvrdily dvě ze tří hypotéz. Hypotéza H2 a hypotéza H3. Po 

aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky došlo ke snížení počtu chyb u 

sedmi z deseti probandů a snížení doby trvání chyby u všech deseti probandů. První 

proměnná – doba trvání se snížila pouze u čtyř z deseti probandů. U zvoleného vzorku 

probandů měla aplikace daného kinesio tapu pozitivní vliv na dva parametry hodnotící 

vizuomotorickou koordinaci v rámci měření 2HAND testem.  

Na základě výsledků měření, je odpověď na položenou vědeckou otázku: „Je možné 

ovlivnit facilitačním kinesio tapem dolních fixátorů lopatek koordinaci horní končetiny?“ 

ano. Po aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky došlo ke snížení počtu 

chyb u sedmi z deseti probandů a snížení doby trvání chyby u všech deseti probandů. U 

zvoleného vzorku probandů měla aplikace daného kinesio tapu pozitivní vliv na dva 

parametry hodnotící vizuomotorickou koordinaci v rámci měření 2HAND testem.  
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6.2.2. Motorické učení 

V průběhu celého měření hrálo velkou roli motorické učení. Motorická zkušenost vždy 

vstupuje do výsledků a je nutné tento fakt respektovat. Zvolený 2HAND test obsahuje 

přípravnou fázi – fázi učení, kdy každý testovaný před vlastním měřením musí projít 

zácvikem. Program poté sám vyhodnotí, zda je testovaný připraven na testování „na 

čisto“.  Pro jednotnost tohoto zácviku byla zvolena 3 kola měření. Tento počet kol byl 

stanoven na základě vlastní zkušenosti s programem a testováním na jiném vzorku osob, 

kdy se počet kol nutný pro postoupení do další fáze testování, vyhodnocené samotným 

programem, pohyboval v rozmezí 2-4 kol. Dalo by se tedy říci, že každý proband vstupuje 

do samotného testování bez tapu a následně s kinesio tapem s naučenou motorickou 

zkušeností. Ovšem učení je definováno jako proces získávání zkušeností a jejich relativně 

stálé zlepšování, jakožto výsledek praxe a zkušeností (Dragounová et al., 2013). 

S každým dalším provedením kola by tedy testovaná osoba měla získat další zkušenost a 

případné zlepšení. To je nutné zohlednit při práci s výsledky tohoto měření. Pro případné 

další měření by bylo vhodné zavést kontrolní skupinu a porovnat ji se skupinou 

experimentální. To by mohlo přispět k poznatkům o míře učení v po sobě následujících 

kolech.   

6.2.3. Statistická a věcná významnost 

Pro větší objektivizaci výsledků měření této diplomové práce byla provedena statistická 

analýza dat. Pro zhodnocení výsledků byl zvolen párový t-test s hladinou významnosti 

5%. Po jeho výpočtu byl prokázán statisticky významný vliv aplikace daného kinesio 

tapu pouze u poslední proměnné- doby trvání chyby. Pro tuto práci bylo vybráno deset 

probandů, což je z hlediska objektivizace výsledků velmi nízký vzorek. Proto nelze zcela 

hodnotit výsledky této práce v širším měřítku, v rámci osob pracujících na PC či v dané 

věkové kategorii, což potvrdily výsledky t-testu. V rámci statistických výsledků by se 

dalo říci, že pro příští hodnocení při podobném testu by bylo vhodné zaměřit se především 

na hodnocení doby trvání chyby.  

Pro vyhodnocení vzájemné závislosti jednotlivých tří kol v rámci jednoho ze dvou měření 

(BT a ST) byly vypočítány korelační koeficienty. Pouze u hodnocené doby trvání byl 

stupeň korelace mezi jednotlivými koly vysoký, a to vždy u dvou po sobě následujících 

kol při měření bez i po aplikaci kinesio tapu. Můžeme tedy hovořit o určité závislosti 

doby trvání provedení kola na době trvání kola předchozího, a to jak u měření bez kinesio 
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tapu, tak po aplikaci kinesio tapu. U dalších dvou proměnných (počet chyb a doba trvání 

chyby) byla u většiny dvojic kol vypočítána malá vzájemná závislost. 

Pro hodnocení věcné významnosti měření pomocí 2HAND testu v případě této diplomové 

práce bylo vypočítáno Cohenovo d. Ze všech tří hodnocených proměnných měla pouze 

doba trvání chyby velkou míru věcné významnosti. V případě dalšího užití tohoto testu 

by proto právě tato proměnná mohla reprezentovat hlavní sledovaný parametr v rámci 

hodnocení vizuomotorické koordinace, což se shoduje s výsledky párového t-testu.  

Pro měření k této diplomové práci bylo vybráno pouze deset probandů, což je pro 

zhodnocení síly zvoleného testu malý počet. Pro zvýšení síly testu bych doporučila v 

rámci další práce vypočítat adekvátní počet probandů, například pomocí volně 

dostupného softwaru G*power verze 3.1.9.2.  
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7. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit vliv aplikace specifického kinesio tapu lopatky 

na kvalitu pohybu horní končetiny. Kvalitu horní končetiny v této práci reprezentovala 

schopnost vizuomotorické koordinace měřená 2HAND testem koordinace z komplexu 

Vienna Test System. V teoretické části práce zmiňuji úzkou souvislost postavení 

ramenního pletence s funkcí ruky. Zvolený způsob kinesio tapingu se zaměřuje na 

facilitaci dolních fixátorů lopatky a mechanickou korekci postavení lopatky ve smyslu 

její centrace. 

Před vlastním měřením byly stanoveny tři hypotézy na základě tří proměnných, které 

hodnotí vizuomotorickou koordinaci ve zvoleném 2HAND testu. Měření potvrdilo dvě 

z těchto tří hypotéz. Po aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky došlo 

ke snížení počtu chyb u sedmi z deseti probandů a snížení doby trvání chyby u všech 

deseti probandů. U zvoleného vzorku probandů měla aplikace daného kinesio tapu 

pozitivní vliv na dva parametry hodnotící vizuomotorickou koordinaci v rámci měření 

2HAND testem. Statistická a věcná významnost byla potvrzena pouze u třetí proměnné – 

doby trvání chyby. V případě dalšího měření zvoleným testem by proto právě tato 

proměnná mohla reprezentovat hlavní sledovaný parametr v rámci hodnocení 

vizuomotorické koordinace.  

Pro tuto práci bylo vybráno deset probandů, kteří splňovali daná kritéria. Pro větší 

objektivizaci výsledků by bylo vhodné zvolit větší skupinu testovaných osob. Ovšem i u 

tohoto malého počtu jsem na základě výsledků dosáhla statisticky významného vlivu 

aplikace facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatek na snížení doby trvání chyby, 

která je autory zvoleného testu popisována jako hlavní parametr v rámci testování 

vizuomotorické koordinace.   

Metoda kinesiotapingu je stále více užívána pro ovlivnění svalové aktivity, bolesti a 

dalších obtíží především z oblasti myoskeletárních onemocnění. Přestože jsou účinky této 

metody stále předmětem zkoumání mnoha studií, výsledky této práce ukazují pozitivní 

vliv zvoleného facilitačního kinesiotapingu dolních fixátorů lopatky na kvalitu pohybu 

horní končetiny. Po aplikaci kinesio tapu dolních fixátorů lopatky bylo objektivně 

pozorováno zlepšení konfigurace ramen a subjektivně byl probandy popisován pocit větší 

stability v oblasti ramenních pletenců při provedení koordinačního 2HAND testu.  



72 
 

Na základě těchto poznatků může být kinesiotaping využit jako mechanická korekce 

nesprávného postavení lopatky a tím přispět k větší efektivitě práce celé horní končetiny.  
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Příloha 1 Vyjádření žádosti etické komise 

 

  



 
 

Příloha 2 Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy 

(jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 

ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu 

v rámci diplomové práce s názvem Vliv aplikace specifického kinesio tapu lopatky na kvalitu pohybu horní 

končetiny.  

1. Jedná se o diplomovou práci, bez finanční podpory 

2. Cílem tohoto projektu je objektivizovat vliv aplikace specifického kinesio tapu lopatky dle MUDr. 

Eugena Raševa ve smyslu její centrace na svalovou aktivitu dolních fixátorů lopatek a přesnost 

pohybu akra horní končetiny. Práce se zaměřuje na osoby pracující na počítači 

3. V rámci této práce budou použity dvě metody měření – elektromyografie pro měření svalové aktivity 

daných svalů a 2HAND test (test koordinace z komplexu Vienna test systém) pro určení přesnosti 

pohybu horní končetiny. Měření proběhne vždy dvakrát. Nejprve bez kinesio tapu a poté s kinesio 

tapem aplikovaným na obě lopatky. Bude využito techniky aplikace kinesio tapingu dle MUDr. 

Eugena Raševa (prostorová korekce lopatky). Před každým měřením vyplní každý účastník stručný 

anamnestický dotazník, pro případ nemožnosti účasti na výzkumu, ze zdravotních či jiných důvodů.    

4. V této práci budou využity pouze neinvazivní metody.  

5. Měření bude probíhat na UK FTVS. Každý proband se zúčastní jednoho vyšetření. V rámci jednoho 

vyšetření budou provedena 2 měření (bez kinesio tapu a s kinesio tapem). Každé měření bude trvat 

maximálně 10 minut. Do celkové doby je nutné započítat aplikaci kinesio tapu a elektrod EMG.   

6. Do tohoto projektu budou zapojeni lidé pracující na počítači. Předem budou seznámeni s riziky 

aplikace kinesio tapingu (možná alergická reakce na materiál zvoleného kinesio tapu). Vybraná 

skupina probandů vyplní krátký anamnestický dotazník. Účast na tomto výzkumu je nežádoucí pro 

osoby, které prodělali úraz či operaci ramenního pletence, osoby s neurologickým postižením 

jakéhokoliv charakteru, osoby s nižším stupněm inteligence či mentální poruchou. Dále tento projekt 

není vhodný pro osoby znalé v oboru fyzioterapie, z důvodu zkreslení výsledků. Celé měření bude 

bezbolestné a bezpečné. 

7. Každý účastník na tomto výzkumu bude poučen o všech postupech měření a možných rizicích (viz. 

předchozí bod) a bude o něj dobře postaráno.  

8. Přínosem této práce bude zhodnocení účinnosti dané techniky kinesio tapingu a následně vliv 

centrovaného postavení lopatky na přesnost pohybu akra horní končetiny. To může být užitečné při 

práci fyzioterapeuta. Kinesiotaping může být využit jako mechanická korekce špatného držení těla. 

V tomto případě v sedě, při práci na PC. Pokud se při centrovaném postavení lopatky zlepší přesnost 

pohybu akra horní končetiny, může to být přínosem pro zlepšení efektivity práce.  

9. Odměna nebude nabídnuta. Účast na tomto projektu je dobrovolná.  

10. Práce bude zpracována na osobním zabezpečeném notebooku řešitele, poté vytištěna do papírové 

podoby při odevzdání k obhajobě. Získaná data budou uchována anonymní a  digitální podobě u 

řešitele.  

11. Účastníci výzkumu budou seznámeni s výsledky jejich měření a budou moci nahlédnout do hotové 

práce v tištěné či elektronické podobě po dohodě s řešitelem. Dále bude práce přístupná k nahlédnutí 

ke studijním účelům na UK FTVS, vždy za splnění podmínek daných fakultou. 

12. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu ....................................... Podpis: 

............................. 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení ............................................. Podpis:........................  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 
 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím se svojí 

účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se mé účasti ve výzkumu a že jsem 

dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve 

výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, 

která bude následně informovat předkladatele projektu. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................                              Podpis: .................................... 

  



 
 

Příloha 3 Anamnestický dotazník 

 

Anamnestický dotazník 

Jméno a příjmení 

účastníka………………………………………………………………. 

Ročník narození…………………………….. 

Zaměstnání……………………………………. 

Sedavé zaměstnání, práce na PC (zaškrtněte)        

ANO       

NE 

Počet hodin/dní v týdnu strávených sedavým 

zaměstnáním………………hodin/……dní 

Prodělané úrazy či 

operace…………………………………………………………………. 

Vrozená onemocnění pohybového 

aparátu........................................................................... 

Senzorické poruchy (porucha zraku, sluchu, hmatu)  

ANO (uveďte 

konkrétně)……………………………………................................................... 

NE 

Dominantní horní končetina (zaškrtněte) 

Pravá 

Levá 

  



 
 

Příloha 4 Fotodokumentace průběhu měření  

 

Obrázek 20: Měření bez aplikace kinesio tapu 



 
 

 

Obrázek 21: Maximální dolní pozice pravé horní končetiny při testování 

 

Obrázek 22: Maximální horní pozice pravé horní končetiny při testování 



 
 

 

Obrázek 23: Měření po aplikaci facilitačního kinesio tapu dolních fixátorů lopatky 

  



 
 

Příloha 5 Tabulka s kompletními výsledky z jednotlivých kol měření 

 

Tabulka 7: Kompletní výsledky z jednotlivých kol měření 2HAND testem  

Proband BT1 BT2 BT3 Průměr BT ST1 ST2 ST3 Průměr ST

1 31,84 16,88 12,23 20,32 29,34 13,66 11,55 18,18

2 36,21 29,52 32,56 32,76 31,41 25,07 26,97 27,82

3 16,99 16,07 17,65 16,90 20,69 23,76 28,31 24,25

4 62,74 31,46 19,55 37,92 42,55 46,01 25,32 37,96

5 14,01 20,92 17,7 17,54 29,1 34,15 32,82 32,02

6 10,78 15,21 15,61 13,87 18,27 14,02 12,71 15,00

7 20,94 18,11 18,65 19,23 20,8 26,74 25,03 24,19

8 12,05 11,72 13,28 12,35 12,08 10,71 13,23 12,01

9 14,86 16,01 15,48 15,45 14,29 15,05 15,35 14,90

10 11,85 12,18 10,21 11,41 13,42 18,47 17,97 16,62

Proband BT1 BT2 BT3 Průměr BT ST1 ST2 ST3 Průměr ST

1 35 12 12 19,67 32 9 6 15,67

2 18 17 19 18,00 6 6 11 7,67

3 8 16 8 10,67 7 5 7 6,33

4 22 24 12 19,33 13 13 13 13,00

5 14 15 14 14,33 13 16 19 16,00

6 19 8 20 15,67 14 18 19 17,00

7 25 30 22 25,67 36 15 34 28,33

8 16 15 16 15,67 11 13 14 12,67

9 25 21 13 19,67 17 19 17 17,67

10 13 12 15 13,33 13 10 12 11,67

Proband BT1 BT2 BT3 Průměr BT ST1 ST2 ST3 Průměr ST

1 6,44 1,2 1,02 2,89 2,98 0,52 0,88 1,46

2 3,56 1,58 3,89 3,01 2,72 0,55 2,38 1,88

3 0,92 2,93 2,43 2,09 2,79 1,19 0,74 1,57

4 4,1 5,97 1,25 3,77 2,13 2,79 2,52 2,48

5 1,56 5,43 3,3 3,43 1,61 2,33 2,49 2,14

6 2,63 1,79 3,24 2,55 2,48 0,94 1,78 1,73

7 1,49 5,07 1,31 2,62 2,36 1,42 2,64 2,14

8 1,39 2,42 1,18 1,66 0,26 0,28 1,8 0,78

9 2,06 1,88 1,99 1,98 1,19 2,26 1,29 1,58

10 1,43 0,65 1,92 1,33 0,89 0,78 0,8 0,82

Doba trvání (s)

Počet chyb

Doba trvání chyby (s)



 
 

Příloha 6 Tabulkové hodnoty t-testu  

 

Tabulka 8: Kvantily t1- α/2 () Studentova t rozdělení (Mrkvička, Petrášková, 2006) 

  



 
 

Příloha 7 Výpočet t-testu programem IBM SPSS Statistics u jednotlivých proměnných 

 

Tabulka 9: Výpočet t-testu u doby trvání jednotlivého kola programem IBM SPSS 

Statistics 

 

Tabulka 10: Výpočet t-testu u počtu chyb programem IBM SPSS Statistics 

 

Tabulka 11: Výpočet t-testu u doby trvání chyby programem IBM SPSS Statistics 

 

 

 

 

 

 

 

Lower Upper

Pair 1
Průměr_BT - 

Průměr_ST
-2,52 5,60371 1,77205 -6,5287 1,48865 -1,422 9 0,189

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Std. 

Deviation

Std. 

Error 

Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

Lower Upper

Pair 1
Průměr_BT - 

Průměr_ST
2,6 3,96376 1,25345 -0,2355 5,4355 2,074 9 0,068

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Std. 

Deviation

Std. 

Error 

Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

Lower Upper

Pair 1
Průměr_BT - 

Průměr_ST
0,875 0,38894 0,12299 0,59677 1,15323 7,114 9 0,000055

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Std. 

Deviation

Std. 

Error 

Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference



 
 

Příloha 8 Hodnoty korelačních koeficientů vypočítané programem IBM SPSS Statistics 

u jednotlivých proměnných 

Doba trvání BT1 BT2 BT3 ST1 ST2 ST3 

BT1 

Pearson 

Correlation 
1 ,853** ,439 ,882** ,687* ,245 

Sig. (2-tailed)  ,002 ,205 ,001 ,028 ,496 

N 10 10 10 10 10 10 

BT2 

Pearson 

Correlation 
,853** 1 ,775** ,900** ,790** ,564 

Sig. (2-tailed) ,002  ,008 ,000 ,007 ,090 

N 10 10 10 10 10 10 

BT3 

Pearson 

Correlation 
,439 ,775** 1 ,512 ,417 ,567 

Sig. (2-tailed) ,205 ,008  ,130 ,230 ,088 

N 10 10 10 10 10 10 

ST1 

Pearson 

Correlation 
,882** ,900** ,512 1 ,791** ,485 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,130  ,006 ,155 

N 10 10 10 10 10 10 

ST2 

Pearson 

Correlation 
,687* ,790** ,417 ,791** 1 ,775** 

Sig. (2-tailed) ,028 ,007 ,230 ,006  ,009 

N 10 10 10 10 10 10 

ST3 

Pearson 

Correlation 
,245 ,564 ,567 ,485 ,775** 1 

Sig. (2-tailed) ,496 ,090 ,088 ,155 ,009  

N 10 10 10 10 10 10 

Tabulka 12: Hodnoty korelačních koeficientů u doby trvání jednotlivého kola 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Počet chyb BT1 BT2 BT3 ST1 ST2 ST3 

BT1 

Pearson 

Correlation 
1 ,225 ,162 ,771** ,257 ,124 

Sig. (2-tailed)  ,531 ,654 ,009 ,474 ,733 

N 10 10 10 10 10 10 

BT2 

Pearson 

Correlation 
,225 1 ,158 ,382 ,150 ,577 

Sig. (2-tailed) ,531  ,663 ,276 ,678 ,080 

N 10 10 10 10 10 10 

BT3 

Pearson 

Correlation 
,162 ,158 1 ,288 ,351 ,710* 

Sig. (2-tailed) ,654 ,663  ,420 ,321 ,021 

N 10 10 10 10 10 10 

ST1 

Pearson 

Correlation 
,771** ,382 ,288 1 ,267 ,489 

Sig. (2-tailed) ,009 ,276 ,420  ,456 ,151 

N 10 10 10 10 10 10 

ST2 

Pearson 

Correlation 
,257 ,150 ,351 ,267 1 ,638* 

Sig. (2-tailed) ,474 ,678 ,321 ,456  ,047 

N 10 10 10 10 10 10 

ST3 

Pearson 

Correlation 
,124 ,577 ,710* ,489 ,638* 1 

Sig. (2-tailed) ,733 ,080 ,021 ,151 ,047  

N 10 10 10 10 10 10 

Tabulka 13: Hodnoty korelačních koeficientů u počtu chyb 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Doba trvání chyby BT1 BT2 BT3 ST1 ST2 ST3 

BT1 

Pearson 

Correlation 
1 -,156 -,203 ,511 -,089 -,030 

Sig. (2-tailed)  ,668 ,574 ,131 ,808 ,935 

N 10 10 10 10 10 10 

BT2 

Pearson 

Correlation 
-,156 1 -,120 ,078 ,724* ,714* 

Sig. (2-tailed) ,668  ,741 ,831 ,018 ,020 

N 10 10 10 10 10 10 

BT3 

Pearson 

Correlation 
-,203 -,120 1 ,249 -,019 ,211 

Sig. (2-tailed) ,574 ,741  ,488 ,959 ,558 

N 10 10 10 10 10 10 

ST1 

Pearson 

Correlation 
,511 ,078 ,249 1 -,021 ,045 

Sig. (2-tailed) ,131 ,831 ,488  ,954 ,903 

N 10 10 10 10 10 10 

ST2 

Pearson 

Correlation 
-,089 ,724* -,019 -,021 1 ,389 

Sig. (2-tailed) ,808 ,018 ,959 ,954  ,266 

N 10 10 10 10 10 10 

ST3 

Pearson 

Correlation 
-,030 ,714* ,211 ,045 ,389 1 

Sig. (2-tailed) ,935 ,020 ,558 ,903 ,266  

N 10 10 10 10 10 10 

Tabulka 14: Hodnoty korelačních koeficientů u doby trvání chyby 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

  



 
 

Příloha 9 Výpočet Cohenova d  

Pro výpočet Cohenova d byla použita data z párového t-testu získaná z programu IBM 

SPSS Statistics (viz Příloha 7).  

Vzorec pro výpočet:  

d= t/N…kde N je počet probandů. Hodnota t v absolutní hodnotě. (Effect Size 

Calculator, 2013).  

d1 (doba trvání) = 1,422/10 

d1 (doba trvání) = 0,449676 

d2 (počet chyb) = 2,074/10 

d2 (počet chyb) = 0,655856 

d3 (doba trvání chyby) = 7,114/10 

d3 (doba trvání chyby) = 2,249644 

 

 

    

  

 


