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ABSTRAKT
Název diplomové práce: Vliv kinesio tejpování na funkční stav pohybového aparátu
Vymezení problematiky: Kinesio tejpování je v současné době velmi populární
terapeutická metoda a to jak ve sportu, tak ve fyzioterapii. Ačkoliv se jedná o metodu
primárně vyvinutou jako léčebný prostředek, existuje jen málo odborných prací, které by
se věnovaly problematice kinesio tejpování u zdravých jedinců.
Cíl práce: Cílem diplomové práce je zhodnotit okamžitý účinek aplikovaného kinesio
tejpu na změnu rozsahu pohybu hrudní páteře v sagitální rovině u zdravých jedinců.
Metody zpracování: Teoretická část práce se zabývá shrnutím problematiky metody
tejpování a také se věnuje anatomicko-kineziologickým aspektům flexe a extenze hrudní
páteře. Praktická část se ve formě experimentu (jednoduše zaslepeného kontrolovaného
pokusu) věnuje aplikaci kinesio a placebo tejpu, jejichž způsob aplikace byl speciálně
vymyšlen pro účely této práce a pro specificky vybrané probandy. Pro sběr dat a
hodnocení změny rozsahu pohybu hrudní páteře byl využit index sagitální pohyblivosti
hrudní páteře.
Výsledky: V případě experimentální skupiny – kinesio tejpu nebylo shledáno statisticky
významné zvýšení rozsahu pohybu. Naopak, podle získaných dat a popisné statistiky
došlo ke snížení rozsahu pohybu (rovněž statisticky nevýznamné). Nepodařilo se tak
potvrdit hypotézu, tedy že aplikace kinesio tejpu okamžitě zvýší rozsah pohybu hrudní
páteře v sagitální rovině. U kontrolní skupiny – placebo tejpu se potvrdila hypotéza, že
aplikace placebo tejpu nebude mít vliv na zvýšení rozsahu pohybu, neboť nebyl shledán
statisticky významný rozdíl před a okamžitě po jeho aplikaci. Tento výsledek rovněž
potvrzují získaná data a popisná statistika.
Klíčová slova: hrudní páteř, sagitální rovina, rozsah pohybu, kinesio tejpování



ABSTRACT
Title: Effect of Kinesio Taping on the functional condition of the musculoskeletal
system
The concept of the problem: The kinesiotaping method is currently very popular
therapeutic method in sport as well as in physiotherapy. Although this method was
primarily developed as therapeutic method, there is only a few studies, in which the
kinesiotaping method is used on healthy individuals.
Objective: The objective of this thesis is to evaluate the immediate effect of applied
kinesio tape on changes in the range of motion of the thoracic spine in the sagittal plane
on healthy individuals.
Methods: The theoretical part deals with summary of the taping method as well as with
anatomical and kinesiological aspects of flexion and extension of the thoracic spine. The
practical part as an experiment (single blinded controlled trial) is dedicated to the
application of kinesio and placebo tape, the way that both tapes were applied was
specifically designed for the purpose of this thesis and for specifically selected
individuals. For gathering the data and for the evaluation the changes in the range of
motion, the index of thoracic spine mobility was used.
Results: For experimental group – kinesio tape there were no statistically significant
increase in the range of motion. Vice versa, according to the obtained data and descriptive
statistics there was a decrease in range of motion (statistically not significant). The
hypothesis, that applied kinesio tape will immediately increase the range of motion of the
thoracic spine in the sagittal plane was not confirmed. For control group – placebo tape
the hypothesis, that applied placebo tape will have no effect on increasing the range of
motion was confrimed, because there were no statistically significant changes in the range
of motion before and immediately after the application of the placebo tape. This result is
also confirmed by obtained data and descriptive statistics.
Keywords: thoracic spine, sagittal plane, range of motion, kinesiotaping
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK
ADL všední denní činnosti
C cervicis (krční)
CNS centrální nervový systém
C-Th cerviko-thorakální
DK (K) dolní končetina (končetiny)
EEG elektroencefalografie
EMG elektromyografie
FTVS Fakulta tělesné výchovy a sportu
HK (K) horní končetina (končetiny)
L lumbalis (bederní)
L-S lumbo-sakrální
m. (mm.) musculus (musculi)
RP rozsah pohybu
RTG rentgen
SI sakroiliakální
TENS transkutánní elektrická nervová stimulace
Th thoracis (hrudní)
Th-L thorako-lumbální
UK Univerzita Karlova
UZ ultrazvuk
VAS vizuální analogová stupnice

V textu jsou dále používány běžně známé a používané zkratky.
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1 ÚVOD
Diplomová práce se věnuje problematice objektivizace okamžitých účinků

metody kinesio tejpování. Popularita této metody v posledních letech neustále narůstá a
to jak v jejím užití ve sportu, tak i ve fyzioterapii. Na účinky této metody a jejich
fyziologii panuje velká řada, často nesourodých, nejednoznačných a někdy i
protichůdných názorů, a to jak v odborné literatuře, tak v realizovaných odborných
pracích. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že práce se nezabývá stanovením fyziologie
zkoumaného účinku této metody, ale pouze zhodnocením jejího okamžitého účinku na
změnu RP.

Ačkoliv byla metoda primárně vyvinuta jako léčebný prostředek, tedy sloužící
k odstranění určitého problému, či zlepšení zdravotního stavu, existuje jen málo
odborných prací, které by se věnovaly problematice kinesio tejpování u zdravých jedinců
a ovlivněním některých modalit, jako je např. svalová síla, RP apod. u této skupiny
(zdravých) jedinců. Z tohoto hlediska má tak tato práce určité výjimečné postavení, neboť
se jako jedna z mála věnuje problematice účinku kinesio tejpování u zdravých jedinců.
Konkrétně se práce zabývá posouzením okamžitého účinku aplikovaného kinesio tejpu
na ovlivnění RP Th páteře v sagitální rovině u zdravých jedinců.

Diplomová práce má dvě hlavní části. V teoretické části se snažím shrnout
problematiku metody tejpování jako celku a to včetně realizovaných odborných prací.
Prostor je také věnován flexi a extenzi Th páteře resp. trupu. V praktické části, která má
charakter jednoduše zaslepeného kontrolovaného pokusu je cílem ozřejmit okamžitý
účinek kinesio tejpování na RP Th páteře v sagitální rovině. V této části je také popsána
metodika celého experimentu, a to vč. popisu měřícího nástroje – indexu sagitální
pohyblivosti hrudní páteře a také popisu sběru dat vč. jejich statistického zpracování.

Přínos této diplomové práce spatřuji v ozřejmění účinku kinesio tejpování na
ovlivnění RP Th páteře a také v jejím odlišeném provedení, kdy se jako jedna z mála
realizovaných prací zabývá účinky kinesio tejpování u zdravých jedinců. Práce také
poskytuje dostatečný zdroj informací o metodě tejpování a indexu sagitální pohyblivosti
hrudní páteře.

Práce byla realizována v období září 2016 – duben 2017.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
2.1 ZÁKLADNÍ POJMY – TEJPOVÁNÍ

Název metody tejpování, v originále taping je odvozen z anglického slova pro
pásku – tape (česky psáno jako tejp). Tejpování je tedy metoda, která využívá aplikace
buď pevných (neelastických), nebo pružných (elastických) materiálů – lepicích pásek,
na různé části lidského těla, zejm. k ošetření pohybového aparátu (Flandera 2012). Ovšem
v posledních letech dochází k rozvoji tejpování, resp. metody kinesio tejpování i v oblasti
veterinární medicíny. Konkrétně byla vytvořena metodika pro tejpování koní (Caprano
2013) a psů (Caprano 2016).

Tejpovací pásky, které jsou pevné, neelastické, jsou historicky starší a jejich
využití spadá do metody, kterou dnes označujeme jako fixní / fixační tejpování (někdy
také označováno jako tuhé, rigidní, neelastické, klasické) (Flandera 2012, Langendoen
2014). Oproti tomu tejpovací pásky pružné, elastické jsou záležitostí několika posledních
desetiletí a jejich využití spadá do metody kinesio tejpování (kinesiotaping) (Doležalová
2011, Kobrová 2012). V klinické praxi (a to zejm. ve sportovní) se ovšem obě metody
často kombinují k dosažení lepších terapeutických výsledků. Protože se ve své práci
zabývám účinkem kinesio tejpování, bude nadále pojednáno hlavně o této metodě, aby
ovšem byla teoretická část ucelená, bude stručně probráno i fixační tejpování.

2.2 FIXAČNÍ TEJPOVÁNÍ
2.2.1 HISTORIE

Tato metoda tejpování, kdy se využívá tuhých (pevných), neelastických tejpů je
historicky starší. Flandera (2012) uvádí, že tato metoda byla vyvinuta již před více než
50 lety v USA a masově se začala využívat ve vrcholovém sportu v průběhu 60. let.
Naproti tomu Langendoen (2014) uvádí, že tuhé (rigidní) tejpování bylo zavedeno do
praxe až v 80. letech australskou manuální terapeutkou Jenny McConnellovou (zde však
autor patrně myslel zavedení do fyzioterapeutické praxe).

První zmínky o využití primitivních fixačních tejpů lze najít již z období před
naším letopočtem z Egypta a Řecka. Zde byly využívány látkové pásky namáčené do
teplé pryskyřice, čímž vznikl samolepící obvaz, který po ztvrdnutí znehybnil danou partii
lidského těla. Později na přelomu 19. a 20. století vytvořil newyorský chirurg Gibney
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funkční obvaz – Gibney’s boot pro poranění v oblasti kotníku, pro vytvoření tohoto
obvazu (někdy označováno též jako Gibney’s tape) využil Leukoplast německé firmy
Beiersdorf (Langendoen 2014).

Vyvinutí samotné metody fixačního tejpování je pak obdobou zpevňovacích či
funkčních bandáží, kdy výhodou je neomezování krevního oběhu (obdobnou analogii lze
najít např. v léčbě zlomenin, kdy se v určitých případech opouští od sádrového obvazu,
který se nahrazuje ortézami) (Flandera 2012).

2.2.2 APLIKACE, INDIKACE, KONTRAINDIKACE
Pro aplikaci této metody se využívají tejpy z látkových materiálů (klasicky v bílé

barvě, dnes však již dostupné v různých barvách), které jsou neelastické a nedrží dobře
na kůži. Z tohoto důvodu tato metoda využívá tzv. základních „obtoček“, na které se tejpy
uchycují a na kterých také končí. Hovoříme tedy o tom, že kotvíme tejp na tejp (Rehasport
2011). Macdonald (2004) uvádí, že pro praxi je velmi důležité to, aby se tejpovací páska
dala utrhnout z jakékoliv pozice.

Základní využití (indikace) je hlavně v oblasti sportovní terapie, kde se tato
metoda využívá k rozsáhlé imobilizaci kloubů, resp. k preventivní ochraně kloubních
struktur (Langendoen 2014). Flandera (2012) pak dělí indikace na léčebnou (poranění
pohybového aparátu – zhmožděniny, natažení až natržení vaziva, kloubní defekty),
rehabilitační (pooperační stavy) a preventivní (stabilizace segmentu postiženého
mikrotraumaty). Macdonald (2004) pak přímo uvádí následující využití neelastického
tejpu: podpora inertních struktur, omezení kloubní pohyblivosti, prevence, zajištění
konců elastických tejpů, posílení elastického tejpu a zesílení propriocepce.

Kontraindikace fixačního tejpování souvisí hlavně s kondicí kůže. Fixační tejp
se rozhodně neaplikuje tam, kde se vyskytuje kožní alergie, zánět kůže, plísňové
onemocnění a samozřejmě krvácení. Pokud se ovšem jedná pouze o drobné povrchové
poranění, je možné fixační tejp aplikovat. V tomto případě nejprve ránu vydezinfikujeme,
překryjeme gázou nebo obinadlem a teprve na tento podklad aplikujeme tejp (Flandera
2012).
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2.3 KINESIO TEJPOVÁNÍ
2.3.1 HISTORIE

Historie metody kinesio tejpování (v originále kinesiotaping) se datuje do roku
1973, kdy japonský chiropraktik Dr. Kenzo Kase začal vyvíjet speciální tejp a společně
s ním i metodiku kinesio tejpování. Cílem bylo vyvinout metodu, která by podporovala
hojení poraněných tkání, neomezovala pohyb fascií, neomezovala průtok krve a lymfy a
neomezovala RP (Kobrová 2012). Lze také říci, že cílem kinesio tejpování je podpořit /
nastartovat samoléčebné procesy v těle přes stimulaci extero a interoreceptorů (Aguirre
2010, Kumbrink 2014).

První aplikace kinesio tejpu byla provedena na pacientovi s kloubním
onemocněním ke konci 70. let. Od té doby se začala metoda kinesio tejpování postupně
rozšiřovat a to zejm. po Letních olympijských hrách v Soulu v roce 1988. Ovšem jako
skutečných rozmach metody a hlavně její rozšíření do podvědomí široké veřejnosti se
udávají Letní olympijské hry v Aténách v roce 2004 (Kobrová 2012).

2.3.2 TEJPOVACÍ MATERIÁL
První kinesio tejpovací páska (kinesio tejp) byla vytvořena v roce 1979 autorem

této metody Dr. Kenzo Kasem pod názvem Kinesio Tex® Tape (Kinesio Holding
Corporation 2016). Od té doby prošla páska několika modifikacemi tak, aby se její
vlastnosti co nejvíce podobaly vlastnostem lidské kůže (Kase 2013). Dnes je páska
navržena tak, že umožňuje podélné protažení o 55-60 % své klidové délky, přičemž není
protažitelná v příčném směru a na podkladový papír je nanesena již s přibližně 25%
protažením. Její šířka je zhruba shodná se šířkou epidermis lidské kůže. Je tvořena
polymerovými vlákny, která jsou obalená vlákny ze 100% bavlny (to umožňuje
vypařování potu a rychlé schnutí). Tejp neobsahuje latex, a jeho lepidlo je tvořeno 100%
akrylem, kdy po odstranění tejpu by neměly na kůži zůstávat zbytky lepidla (Kase 2013).
Elastické vlastnosti tejpu jsou účinné 3-5 dní, poté se vlastnosti polymeru postupně
zmenšují (Kase 2013).

V současné době narůstá počet tejpovacích pásek pro kinesio tejpování. Udává se,
že existuje až 60 různých kinesio tejpů a jejich variant. Ovšem výrobců tejpů je mnohem
méně a to znamená, že velká část produktů na trhu je dodávána pouze několika výrobci.
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U levných kinesio tejpů je pak problémem kvalita, což jde na vrub vstupním surovinám
pro výrobu (bavlna, akryl apod.), kdy byť pouze jedna surovina nižší kvality, ovlivní
výsledný produkt jako celek. Z tohoto důvodu je používání levných kinesio tejpů (často
bez značky a označovaných pouze jako Kinesiology Tape) ekonomicky nevýhodné,
neboť jejich vlastnosti neodpovídají standardům původního kinesio tejpu – rychleji se
vytrácí elasticita, dříve se odlepují apod. (Kumbrink 2014).

Původní kinesio tejp byl vyráběn ve čtyřech barevných provedeních: tyrkysová,
purpurová, béžová, černá a všechny tyto barvy měly a mají totožné vlastnosti
(protažitelnost, šířka apod.) (Kumbrink 2014). Dnes jsou tejpovací pásky nabízené ve
velkém množství barev (podle různých výrobců to může být 10-15 barev), a i přesto
panují v odborných kruzích nejednoznačné názory ohledně významu (funkce) barev. Jsou
autoři (Flandera 2012, Toulcová 2012), kteří připisují různým barvám tejpu odlišené
vlastnosti, ačkoliv, jak je uvedeno výše, jednotlivé barevné druhy tejpu jsou naprosto
totožné (Kobrová 2012, Kumbrink 2014). Tato interpretace patrně vychází ze životní
filozofie v Japonsku jako je např. princip Jin a Jang, učení Feng-šuej apod., kde je různým
barvám přisuzována různá funkce (Kobrová 2012). Naše „západní“ myšlení však o něčem
takovém neuvažuje a tak je barva kinesio tejpu hlavně otázkou psychosomatického
působení – nabídneme pacientovi jeho oblíbenou barvu a tím můžeme posílit účinek
kinesio tejpu (Doležalová 2011). Je tu však jedna výjimka a tou je kinesio tejp s přidaným
polodrahokamem turmalínem. Ten harmonizuje rozložení iontů v těle např. při zánětu a
tím podporuje hojení. Kromě toho také lépe drží na kůži a díky tomu je vhodný pro použití
zejm. ve vodních sportech (Doležalová 2011, Kobrová 2012).

2.3.3 ÚČINKY KINESIO TEJPU A JEJICH FYZIOLOGIE
Obecně udávanou fyziologií účinku je oslovení kožních receptorů a CNS

s následným dosažením terapeutických efektů, kterými jsou: dekomprese intersticiálního
prostoru, snížení městnání v krevním a lymfatickém řečišti, zmírnění otoku, redukce tlaku
a dráždění nociceptorů, neuroreflexní modulace, regulace svalového tonu, korekce
kloubní funkce – stimulace proprioceptorů, obnovení toku krve a lymfy, aktivace
endogenního analgetického systému a zlepšení kinestezie (Kobrová 2012). Takto popsané
účinky jsou de facto totožné s tím, jak je uvádí Kase (2013). Ten hovoří o čtyřech
hlavních funkcích kinesio tejpu: podpora svalové funkce, zlepšení průtoku tělních
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tekutin, aktivace endogenního analgetického systému a ovlivnění kloubu (Kase 2013).
Funkci kinesio tejpu prakticky znázorňují následující dva obrázky.

Obrázek 1 – Stav před aplikací kinesio tejpu značky TEMTEX (Kobrová 2012)

Obrázek 2 – Stav po aplikaci kinesio tejpu značky TEMTEX (Kobrová 2012)
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Na účinky a jejich fyziologii však existují i další názory, např. Flandera (2012)
uvádí, že kinesio tejpování není metoda, která by byla vědecky podložena, ale po
praktických zkušenostech se ví, že funguje. Langendoen (2014) zastává obdobný názor a
tvrdí, že to, na jakém základě vzniká působení kinesio tejpu, je stále v rovině
předpokladů a hypotéz, protože vědecké odůvodnění předpokládaného působení není
zatím k dispozici. Je pouze doloženo, že zmenšení otoků souvisí s lymfatickým systémem
a podporou prokrvení.

Níže budou probrány účinky a jejich fyziologie z hlediska realizovaných
odborných prací. Hlavní zaměření bude na oblast celého trupu, neboť studií, které by se
zabývali čistě úsekem Th páteře, je velmi málo (téměř žádné). Vzhledem k tomu, že se
účinky (funkce) kinesio tejpu velmi často, dle výše uvedeného rozdělení překrývají a
doplňují, budou probrány čtyři základní funkce dle Kaseho (2013).

2.3.3.1 Účinky dle studií – podpora svalové funkce
Zde se studie zabývají EMG měřením aktivity svalu, příp. se zabývají ovlivněním

svalové síly, zejm. jejího zvýšení. Předpokládaným mechanismem účinku je vytvoření
koncentrického tahu na fascie, což může stimulovat zvýšení svalové kontrakce. Jiná
teorie říká, že facilitace svalové aktivity společně se zlepšeným uspořádáním svalových
vláken může vést ke zvýšení svalové síly. Není ovšem jasné, jaké změny v EMG aktivitě
představují přínosný účinek, např. snížení EMG aktivity svalu může znamenat, že kinesio
tejp má podpůrný efekt pro sval a ten tak pracuje efektivněji a naopak zvýšení EMG
aktivity může znamenat, že kinesio tejp má facilitační účinek na sval a ten tak pracuje
silněji (Williams 2012).

Hsu (2009) se zabývala kinematikou, EMG aktivitou a svalovou silou v oblasti
lopatky u hráčů baseballu s diagnostikovaným impingement syndromem ramenního
kloubu. Studie se zúčastnilo 17 hráčů, kdy každý z nich obdržel dva druhy tejpu: kinesio
tejp značky Kinesio Tex® a placebo tejp značky 3M™ Micropore™. Kinesio tejp byl
tvaru Y, dlouhý 28 cm a byl aplikován s minimálním napětím na oblast kaudální části m.
trapezius. Placebo tejp byl aplikován na stejné místo, pouze s rozdílem, že byl aplikován
bez napětí. Byla hodnocena tzv. scaption, tedy elevace HK do 120 ° ve 30° vychýlení do
frontální roviny s 2kg závažím drženým v ruce a osmisekundovým trváním pohybu (4 s
elevace, 4 s pohyb zpět do výchozí polohy). Dále byla hodnocena izometrická výdrž
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s držením 2kg závaží v ruce, v poloze 125 ° scaption. A konečně byla hodnocena svalová
síla kaudální části m. trapezius vleže na břiše. Měření bylo provedeno před aplikací tejpu
a po jeho aplikaci. Ve výsledku došlo ke zlepšení kinematiky lopatky při elevaci HK a
zvýšení svalové aktivity kaudální části m. trapezius mezi 60 ° a 30 ° při pohybu HK zpět
do výchozí polohy v porovnání s placebo tejpem.

Chakeri (2015) se zabývala účinkem kinesio tejpu na ovlivnění fenoménu flexe-
relaxace m. erector trunci při plné flexi trupu. Tento fenomén je definován jako relaxace
svalového komplexu m. erector trunci et capitis při plné flexi trupu, neboť zátěž je z této
aktivní struktury (svalů) přenesena na strukturu pasivní – ligamenta a klouby. Studie se
zúčastnilo 22 zdravých studentek vysoké školy. K objektivizaci bylo využito osmi-
kanálového povrchového EMG. Nejprve bylo provedeno vyšetření plné flexe trupu, která
měla trvání 3 s a další 3 s trval návrat zpět do výchozí polohy (vzpřímený stoj; byl použit
metronom pro standardizaci provedení). Toto vyšetření bylo provedeno 3x a k výzkumu
bylo vybráno měření, které mělo nejvyšší kvalitu. Poté následovalo vyšetření
desetiminutové flexe trupu resp. L páteře, v poloze sedu snožmo s podložením stehen ke
snížení napětí hamstringů (vytvoření retroverze pánve). Po ukončení testu bylo okamžitě
znovu 3x provedeno vyšetření plné flexe trupu jako na začátku. Poté byl aplikován
kinesio tejp na oblast L páteře. Jednalo se o tři pruhy I tejpu o délce 20 cm, lepené mezi
obratli Th12 a L5. První pruh byl umístěn přímo přes trnové výběžky a zbylé dva byly
umístěny 4 cm laterálně od tohoto pruhu. Tejpy byly lepeny v poloze flexe L páteře, kdy
velikost flexe byla určena dotykem rukou kolen při flexi trupu. Poté následovalo
provedení všech testů jako před aplikací tejpu. Ve výsledku způsobila aplikace kinesio
tejpu dřívější relaxaci m. erector trunci při provádění flexe, než bez aplikovaného tejpu.
Taktéž reaktivace svalu při provádění extenze (pohyb zpět do výchozí polohy) nastala
později, než bez aplikovaného tejpu. Celkově tedy došlo k ovlivnění fenoménu flexe-
relaxace při provádění flexe trupu, resp. L páteře. Kinesio tejp tak může být použit
k redukci svalových spazmů a také pro zlepšení fenoménu flexe-relaxace a dále u lidí,
kteří jsou predisponování k bolestem zad, a tento fenomén flexe-relaxace u nich není
přítomen.

Bae (2013) se zabýval účinky kinesio tejpu na ovlivnění anticipace posturální
kontroly a na ovlivnění potenciálů mozkové kůry (potenciály související s pohybovou
aktivitou), u pacientů s chronickými bolestmi spodních zad. Studie se zúčastnilo 20
pacientů, kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin: experimentální skupina (n = 10)
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s kinesio tejpem a kontrolní skupina (n = 10) s placebo tejpem. Experimentální skupina
obdržela čtyři kusy I tejpu lepené přes sebe do tvaru hvězdy na oblast L páteře v místě,
kde probandi udávali největší bolest. Kontrolní skupina obdržela jeden kus neelastického
tejpu ve tvaru I, lepeného horizontálně přes oblast L páteře v místě největší bolesti. Tejpy
byly ponechány vždy do následující terapie. Obě skupiny se také zúčastnily komplexní
terapie bolesti: hot pack (20 minut), UZ (1,5 W/cm2, 5 minut) a TENS (15 minut) na
oblast L1-2 a L4-5. Terapie probíhala 3x týdně po dobu 12 týdnů. Anticipace posturální
kontroly, resp. timing anticipační svalové kontrakce trupových svalů vůči pohybu HKK,
byl hodnocen povrchovým EMG vyšetřením (elektrody byly umístěny na anteriorní čast
m. deltoideus, m. transversus abdominis a m. obliquus externus abdominis nedominantní
strany). Pro ozřejmění změn v potenciálech mozkové kůry bylo využito EEG vyšetření,
a to při provádění pohybu během EMG vyšetření. Taktéž byla hodnocena úroveň bolesti
pomocí VAS a hodnocení disability pomocí Oswestry Disability Indexu. Ve výsledku
došlo ke zlepšení timingu, resp. zrychlení nástupu kontrakce m. transversus abdominis a
m. obliquus externus abdominis v obou skupinách. Pro m. transverus abdominis bylo toto
zlepšení výraznější u experimentální skupiny. Potenciály mozkové kůry související
s pohybovou aktivitou byly rovněž významně ovlivněny v experimentální skupině.
Taktéž došlo ke statisticky významnému snížení bolesti a disability v obou skupinách
s tím, že disabilita byla výrazněji zmenšena u experimentální skupiny.

Álvarez-Álvarez (2014) se zabýval účinkem kinesio tejpu na ovlivnění únavy
svalového komplexu m. erector trunci v oblasti L páteře. Studie se zúčastnilo 99 zdravých
probandů, kteří byli náhodně rozděleni do tří skupin: skupina s kinesio tejpem, skupina
s placebo tejpem a skupina kontrolní. Aplikovaný kinesio tejp byly dva kusy I tejpu o
délce 5 cm aplikované na oblast L páteře směrem od SI kloubu k Th12. Tejpy byly
aplikované technikou paper off tension při flexi trupu. Placebo tejp byly dva kusy I tejpu
dlouhé 10 cm, aplikované bez napětí, horizontálně na oblast Th-L a L-S přechodu při flexi
trupu. Kontrolní skupina neobdržela žádný tejp. Pro objektivizaci byl využit Biering-
Sorensen test, který se testuje v poloze lehu na břiše, kdy cílem testu je udržet co nejdéle
horizontální polohu těla bez opory horní poloviny těla. Dolní polovina těla je připoutána
k lehátku až k oblasti crista iliaca a horní polovina je zpočátku položena na lehátku, které
po začátku test sjede dolů a tím zmizí opora pro celou horní polovinu těla. Se zvyšující
se únavou a následným snížením svalové síly dochází k poklesu horní poloviny těla pod
horizontálu a tím je test ukončen. Měří se dosažený čas v sekundách. De facto se jedná o
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test maximální izometrické svalové síly. Test byl proveden okamžitě po aplikaci kinesio
tejpu, v případě kontrolní skupiny byl proveden pouze test. Výsledky ukazují, že obě
aplikace kinesio tejpu (klasická i placebo) vykazují statisticky významné zvýšení času
v provedeném testu, než skupina kontrolní. Skupina s placebo tejpem však vykazovala
menší zlepšení než skupina s kinesio tejpem, ovšem tento rozdíl není statisticky
významný. Závěry studie naznačují, že správně aplikovaný kinesio tejp na m. erector
trunci v oblasti L páteře, může ovlivnit procesy, které vedou k únavě tohoto svalového
komplexu a díky tomu může být aplikace kinesio tejpu prospěšná v léčbě pacientů
s bolestmi spodní části zad.

2.3.3.2 Účinky dle studií – redukce bolesti
Předpokládaný mechanismus snížení bolesti díky aplikovanému kinesio tejpu je

dáván do souvislosti se stimulací nervových receptorů a následným zvýšením aference
do CNS. De facto se jedná o princip vrátkové teorie bolesti, kdy zvýšená aference do CNS
přehluší vedení nervových vzruchů vedoucích bolest. Další teorie pak předpokládá, že
elevace tkání v podkoží, která je způsobena elastickými vlastnostmi kinesio tejpu, přímo
snižuje tlak na zde umístěné receptory bolesti a tím snižuje vnímání bolesti (Williams
2012).

Karatas (2012) se zabýval účinkem kinesio tejpu na ovlivnění bolesti a funkční
výkonnosti chirurgů, trpících bolestmi zad po hodinách strávených na operačním sále.
Studie se zúčastnilo 32 chirurgů ve věku 27-44 let. Pomocí VAS byla vyhodnocena
úroveň bolesti C páteře a spodní části zad. Také byl vyhodnocen Oswestry Low Back and
Neck Disability Index k ozřejmění omezení ADL díky přítomné bolesti. Na závěr bylo
provedeno goniometrické vyšetření C a L páteře. Všechny testy byly provedeny před a
po aplikaci kinesio tejpu. Byly aplikovány svalové techniky na oblast kraniální části m.
trapezius (na každé straně jeden kus I tejpu), mm. rhomboideii (jeden tejp tvaru donut
hole v oblasti mm. rhomboideii) a na m. sacrospinalis (Y tejp v oblasti os sacrum) a dále
byl aplikován jeden tejp pro ovlivnění bolesti (Y tejp lepený od Th12 směrem
kraniálním). Všechny tejpy byly ponechány čtyři dny. Ve výsledku došlo ke statisticky
významnému snížení bolesti, stejně tak došlo ke zlepšení hodnocení v Oswestry Low
Back and Neck Disability Indexu v porovnání se stavem před aplikací kinesio tejpu.
Taktéž goniometrické vyšetření vykazovalo statisticky významné zlepšení.
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Ciosek (2015) se zabývala efektem kinesio tejpu na ovlivnění bolesti u pacientů
s chronickými bolestmi L-S páteře. Studie se zúčastnilo 60 probandů ve věku 56-85 let,
kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin: experimentální skupina (n = 30; 22 žen a 8
mužů) s kinesio tejpem a kontrolní skupina (n = 30; 21 žen a 9 mužů) bez kinesio tejpu.
Aplikovaný kinesio tejp byl ve tvaru Y aplikován fasciální technikou na oblast L-S páteře
v místě, kde probandi udávali bolest. Tejp byl probandům ponechán sedm dnů. Pro
ozřejmění intenzity bolesti bylo využito VAS se stupnicí 0-10, dále bylo provedeno
goniometrické vyšetření L páteře (test rotace, test lateroflexe, Thomaeyrův test a extenze
L páteře) a spolu s tím bylo provedeno dotazníkové šetření. Ve výsledku došlo ke
statisticky významnému snížení intenzity bolesti u obou pohlaví ve skupině s kinesio
tejpem. Dále došlo ke statisticky významnému zvýšení RP rotace směrem doprava, RP
do flexe (Thomayerův test) a RP do extenze. Výsledky se však lišily v závislosti na
pohlaví, přesto jsou výsledky dle stanovených statistických kritérií významné.

Ali (2015) se zabýval účinkem kinesio tejpu na ovlivnění bolesti a postury hlavy
a funkčního omezení u pacientů s Mechanical Neck Dysfunction. Studie se zúčastnilo 30
pacientů (17 mužů a 13 žen) s touto diagnózou ve věku 30-45 let, kteří byli náhodně
rozděleni do dvou skupin. Experimentální skupina (8 mužů a 7 žen) se zúčastnila
cvičebního plánu, který byl doplněn o aplikaci kinesio tejpu. Ten byl tvořen dvěma typy
– Y tejpem, lepeným od Th3-5 směrem kraniálním (tails tejpu lepeny na paravertebrnální
svaly ve flexi C páteře až k oblasti vlasové části hlavy) a I tejpem nalepeným horizontálně
přes střed C páteře s napětím aplikovaným od středu tejpu. Tejpy byly ponechány vždy
čtyři dny a poté byly nahrazeny novými. Skupina kontrolní se zúčastnila pouze
cvičebního plánu. Celková doba sledování činila šest týdnů. Vnímání bolesti bylo
vyhodnoceno elektronickým digitálním algometrem, postura hlavy byla hodnocena
craniovertebrálním úhlem z laterálního RTG snímku C páteře a úroveň funkčního
omezení byla hodnocena Neck Disability Indexem. Ve výsledku vykazovaly obě skupiny
zlepšení ve všech měřených parametrech vůči stavu před výzkumem. Při porovnání
dosažených výsledků experimentální a kontrolní skupiny bylo vyhodnoceno, že
experimentální skupina vykazuje výraznější zlepšení než skupina kontrolní.

Öztürk (2016) se zabýval účinkem kinesio tejpu na ovlivnění bolesti a svalové síly
u pacientů s myofasciálním bolestivým syndromem. Studie se zúčastnilo 37 pacientů
s aktivními myofasciálními TrPs v oblasti kraniální části m. trapezius. Ti byli náhodně
rozděleni do dvou skupin: první skupina (n = 20) s kinesio tejpem a skupina druhá (n =
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17) s placebo tejpem. Aplikovaný kinesio tejp byl kus I tejpu s inhibičním účinkem na
kraniální část m. trapezius (kotva v oblasti akromionu, tejp lepen bez napětí k vlasové
části hlavy v protažení svalu – lateroflexe a rotace C páteře na opačnou stranu). Placebo
tejp byl kus I tejpu lepen horizontálně od akromionu k trnovým výběžkům C-Th
přechodu, bez napětí a bez protažení segmentu. Tejp byl aplikován jeden týden s tím, že
první aplikace byla ponechána tři dny, poté následoval den bez tejpu a následně byl tejp
znovu aplikován na tři dny. K hodnocení bolesti byla využita VAS se stupnicí 0-10 spolu
s tlakovým algometrem a k vyšetření svalové síly bylo využito vyšetření elevace lopatky.
Všechna vyšetření byla provedena před aplikací tejpu, po skončení intervence (po týdnu)
a jeden měsíc po skončení intervence. Ve výsledku došlo ke statisticky významnému
snížení bolesti a zvýšení svalové síly u skupiny s aplikovaným kinesio tejpem. Obě
zlepšení byla pozorována po ukončení týdenní intervence, ale byla pozorována i měsíc
po ukončení intervence.

2.3.3.3 Účinky dle studií – poruchy cirkulace
Předpokládaným mechanismem účinku na zlepšení cirkulace krve a lymfy je

schopnost kinesio tejpu zvrásnit a elevovat kůži, čímž vzniká dekomprese intersticiálního
prostoru, s následným snížením městnání v krevním a lymfatickém řečišti (Doležalová
2011, Kobrová 2012)

Finnerty (2010) se zabývala účinkem kinesio tejpu na ovlivnění lymfedému u žen
s rakovinou prsu, které podstoupily operaci nebo radioterapii. Studie se zúčastnilo deset
žen vykazujících známky lymfedému. Pacientky podstoupily odstranění lymfatických
uzlin v axile a devět z nich se také podrobilo radioterapii na oblast prsu nebo hrudní stěny.
Desátá pacientka byla léčena Herceptinem pro metastatické postižení (nepodstoupila tedy
radioterapii). Aplikovaný kinesio tejp měl tvar vějíře a byl umístěn tak, aby tok lymfy
odcházel do oblasti méně naplněné lymfatické uzliny. Přesné umístění tejpu bylo však
individuální na základě klinického vyšetření. V případě oboustranného lymfedému byl
tejp umístěn tak, aby vedl lymfu směrem do oblasti tříselných lymfatických uzlin.
Celková doba výzkumu činila tři týdny, kdy jednotlivé tejpy byly ponechány až jeden
týden, na základě toho, zdali nedocházelo k jejich odlepování. Pro objektivizaci bylo
využito měření obvodu hrudníku pomocí klasického svinovacího metru (měřeno každý
týden). Dále pacientky vyplnily na konci každého týdne speciální dotazník, ohledně jejich
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pocitů a zkušeností s aplikovaným tejpem. Ve výsledku lze dle autorů jen těžce stanovit
změny v měřeném obvodu hrudníku, byla ovšem pozorována změna kvality měkkých
tkání. Podle výsledků dotazníkového šetření také vyplívá, že aplikovaný kinesio tejp byl
pohodlný, ale byly zde určité obavy o možnostech provádět denní hygienu s aplikovaným
tejpem. Celkově je v této studii efekt kinesio tejpu hodnocen pozitivně a je uvedeno, že
se jedná o další přístup ke komplexní terapii lymfedému.

Tsai (2009) se zabýval efektem kinesio tejpu na ovlivnění lymfedému. Studie se
zúčastnilo 41 pacientů s unilaterálním lymfedémem, vzniklého v důsledku rakoviny prsu.
Byly vytvořeny dvě skupiny: první skupina (n = 21) s klasickým bandážováním a skupina
druhá (n = 20) s kinesio tejpem. Obě skupiny prošly komplexní terapií lymfedému: péče
o pokožku, manuální lymfodrenáž (30 min), vakuově-kompresní terapie (hodnota tlaku
40 mmHg; 60 min), aplikace bandáže nebo kinesio tejpu a následně fyzioterapeutická
cvičební jednotka (20 min). Celková doba komplexní terapie činila dvě hodiny, 5x týdně
po dobu čtyř týdnů. Nejprve účastníci prošli čtyřtýdenní kontrolní fází (žádná terapie),
poté čtyřtýdenní intervencí (komplexní terapie) a následným tříměsíčním sledováním.
Byly sledovány celkem čtyři parametry, které byly vyhodnoceny před a po kontrolní fázi,
po skončení intervence a po tříměsíčním sledování. Hodnocené parametry byly
následující: velikost HKK (objem končetiny měřený ve vodním prostředí a měření
obvodů), množství vody v HKK (měřeno přístrojem InBody), hodnocení symptomů

vyskytujících se s lymfedémem (celkem 11 symptomů jako např. bolest, pocity těžkosti,
nepohodlí, únava apod.) a hodnocení kvality života (pomocí dotazníku). Studie došla
k závěru, že nebyl pozorován statisticky významný rozdíl mezi výsledky obou skupin ve
všech měřených kritériích. U skupiny s bandážováním došlo k významnému zmenšení
objemu a obvodu HKK a zmenšení nadměrného množství vody. U skupiny s kinesio
tejpem došlo rovněž ke zmenšení obvodu HKK a nadměrného množství vody. Oproti
bandážování byl kinesio tejp probandy lépe snášen, a jeho nespornou výhodou je delší
doba nošení, menší potíže při provádění ADL a zlepšení komfortu a pohodlí. Studie
v závěru naznačuje, že kinesio tejp by mohl bandážování v komplexní terapii lymfedému
nahradit.

Aguilar-Ferrándiz (2014) se ve své studii zabýval účinkem kinesio tejpu u žen
s postmenopauzální chronickou žilní nedostatečností. Sledovanými parametry byly:
symptomy žilní nedostatečnosti, bolest, periferní žilní průtok, vážnost onemocnění a
celkový zdravotní stav. Studie se zúčastnilo 120 žen, které byly náhodně rozděleny do
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dvou skupin: experimentální skupina (n = 60) s kinesio tejpem a kontrolní skupina (n =
60) s placebo tejpem. Aplikovaným kinesio tejpem byly tři typy tejpu: dva kusy Y tejpu
pro facilitaci m. gastrocnemius medialis a lateralis (pro každý sval jeden kus tejpu;
svalová aplikace s napětím 15-50 %), I tejp pro facilitaci dorzální flexe (funkční korekce
s 50% napětím) a dva kusy tejpu aplikované na úroveň kotníků s 50% napětím. Kontrolní
skupina obdržela stejné tejpy, ale bez aplikovaného napětí. Tejpy byly měněny 3x týdně
a celková doba sledování činila čtyři týdny. Výsledky studie ukazují, že u skupiny
s aplikovaným kinesio tejpem došlo ke statisticky významnému zmírnění projevů žilní
nedostatečnosti (klaudikace, otoky, křeče a pocity tíhy) a snížení bolesti, dále došlo ke
zlepšení žilního průtoku (méně extracelulární tekutiny, vyšší žilní návrat a zvýšení síly
žilní pumpy) a také došlo ke snížení závažnosti projevů onemocnění a zvýšení fyzické
kondice. Ovšem velmi podobné výsledky byly pozorovány i u kontrolní skupiny.
Závěrem práce je uvedeno, že kinesio tejp snižuje projevy žilní nedostatečnosti, zlepšuje
periferní žilní průtok, snižuje závažnost onemocnění a lehce zvyšuje celkový zdravotní
stav pacientů s tímto onemocněním. Ovšem jeho vliv na ovlivnění intenzity bolesti je
spíše dán placebo účinkem.

Verceli (2017) se zabýval účinkem kinesio tejpu na ovlivnění barvy pooperačních
povrchových hematomů. Studie se zúčastnilo 13 pacientů s pooperačními povrchovými
hematomy. Kinesio tejp byl aplikován přímo přes daný hematom a měl tvar
modifikovaného vějíře se třemi tails, které se lišily svým napětím: první bez napětí, druhý
s mírným napětím (15-20 %) a třetí s maximálním napětím. Kotva tejpu byla lepena bez
napětí. Tejp byl takto ponechán 24 hodin. Pro objektivizaci bylo využito speciálního
kamerového systému sestávajícího z fotoaparátu a třech osvětlovacích LED diod
uzavřených ve speciální komoře, která byla umístěna přímo na daný hematom. Ve
výsledku došlo ke statisticky významnému zlepšení barvy hematomu na okrajích tejpu.
Tento výsledek je tak v rozporu s tím, jak efekt kinesio tejpu na poruchy cirkulace
popisuje Kase (2013), tedy, že účinek se projeví pod tails tejpu. Autor studie si tento
fenomén vysvětluje vytvořením tlakového gradientu mezi okraji kinesio tejpu a přilehlou
oblastí, kde byl kinesio tejp aplikován.
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2.3.3.4 Účinky dle studií – ovlivnění kloubu
V této oblasti účinků se studie zaměřují hlavně na ovlivnění RP a ovlivnění

propriocepce. Předpokládaný mechanismus účinku posílení propriocepce je dáván do
souvislosti se schopností kinesio tejpu vytvořit tlak a protažení v oblasti kůže, což vede
ke stimulaci kožních mechanoreceptorů, které informují o poloze a pohybu kloubu a díky
jejich stimulaci je možné dosáhnout zlepšení propriocepce. Zvýšení RP je pak dáváno do
souvislosti se zlepšením prokrvením v místě aplikovaného kinesio tejpu, které může vést
ke zlepšení RP. Dle jiné teorie je omezený RP způsobem přítomnou bolestí, kdy díky
aplikovanému kinesio tejpu lze dosáhnout snížení intenzity bolesti s následným zvýšením
RP (Williams 2012).

Yoshida (2007) se zabýval účinkem kinesio tejpu na ovlivnění RP trupu do flexe,
extenze a lateroflexe. Studie se účastnilo 30 zdravých jedinců (15 mužů a 15 žen) bez
udávaných problémů v oblasti dolní části zad v anamnéze, v posledních šesti měsících.
Ti byli náhodně rozděleni do dvou skupin: experimentální skupina (n = 15) s kinesio
tejpem a kontrolní skupina (n = 15) bez tejpu. Aplikovaný kinesio tejp měl tvar Y s kotvou
tejpu na sakru a s tails tejpu lepenými bez napětí při mírné flexi trupu směrem kraniálním.
Pro vyšetření flexe byl zvolen Thomayerův test, pro extenzi byla měřena vzdálenost mezi
trnovým výběžkem C7 a imaginární spojnicí SIPS a pro lateroflexi byl zvolen test
lateroflexe. Všechny tyto testy byly provedeny 3x před aplikací tejpu a 3x okamžitě po
jeho aplikaci. V případě kontrolní skupiny byly pouze znovu provedeny výše uvedené
testy. Výsledky prokázaly statisticky významný rozdíl v RP do flexe pro skupinu
s aplikovaným kinesio tejpem, ovšem pro extenzi a lateroflexi nebyl tento rozdíl
prokázán.

González-Iglesias (2009) se zabýval účinky kinesio tejpu na ovlivnění RP C
páteře a ovlivnění bolesti u pacientů s akutním whiplash syndromem. Studie se zúčastnilo
41 pacientů s touto diagnózou (21 žen a 20 mužů), kteří byli náhodně rozděleni do dvou
skupin: experimentální skupina (n = 21) s kinesio tejpem a kontrolní skupina (n = 20)
s placebo tejpem. Aplikovaný kinesio tejp byl tvořen dvěma typy: jeden kus Y tejpu
aplikovaný technikou paper off tension na oblast paraverterbálních svalů C páteře,
s kotvou v oblasti Th1-2 a tails lepenými směrem kraniálním v protažení segmentu –
rotace a lateroflexe C páteře na opačnou stranu. Druhý tejp byl tvaru sítě, aplikovaný
horizontálně na oblast C3-C6 při flexi C páteře. Placebo tejp byl lepen na stejné oblasti,
s rozdílem, že se jednalo o dva kusy I tejpu, aplikované bez napětí. K měření bolesti bylo
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využito 11bodové numerické škály a pro vyšetření RP C páteře do všech směrů bylo
využito goniometru umístěného na hlavu pacienta (měření RP bylo provedeno 3x do
všech směrů s tím, že do studie byla použita vždy průměrná hodnota daného RP). Tyto
parametry byly hodnoceny před aplikací kinesio tejpu, okamžitě po jeho aplikaci a 24
hodin po aplikaci. Ve výsledku došlo v experimentální skupině ke statisticky
významnému snížení bolesti a zvýšení RP C páteře do všech směrů a to okamžitě po
aplikaci kinesio tejpu, ale i 24 hodin po jeho aplikaci. Kontrolní skupina vykazovala
taktéž zlepšení v RP C páteře, ale při porovnání se skupinou experimentální nebylo toto
zlepšení tak výrazné. Zároveň je však uvedeno, že zjištěné zlepšení bylo malé a pro
klinickou praxi nemusí být významné.

Bae (2014) se zabýval účinkem kinesio tejpu na ovlivnení RP
temporomandibulárního kloubu a na ovlivnění myofasciální bolesti u pacientů
s latentními myofasciálními TrPs v m. sternocleidomasteoideus. Studie se zúčastnilo 42
pacientů (17 mužů a 25 žen), kteří byli náhodně rozdělení do dvou skupin: experimentální
skupina (n = 23) s kinesio tejpem a kontrolní skupina (n = 19) bez kinesio tejpu. Kinesio
tejp byl aplikován na m. sternocleidomastoideus 3x týdně po dobu dvou týdnů. Tejp byl
aplikován ve tvaru Y v protažení svalu, kdy kotva tejpu byla umístěna na processus
mastoideus a tails tejpu byly lepeny na klavikulární a sternální část svalu. RP byl měřen
v milimetrech pomocí goniometru, jakožto mezera mezi horní a dolními zuby. Bolest byla
hodnocena pomocí VAS a také vyšetřením tlakového prahu bolesti. RP i bolest byly
vyhodnoceny před začátkem intervence a po jejím ukončení. Ve výsledku došlo
v experimentální skupině k poklesu bolesti m. sternocleidomastoideus v obou měřených
parametrech a zároveň došlo ke zvětšení RP temporomandibulárního kloubu. Tyto
výsledky jsou v porovnání s kontrolní skupinou statisticky významné. Autor tak udává,
že aplikovaný kinesio tejp může být metodou volby pro léčbu latentních myofasciálních
TrPs.

Cabreira (2014) se zabývala účinkem kinesio tejpu na ovlivnění posturální
stability u seniorů. Studie se zúčastnilo 62 žen, které byly náhodně rozděleny do dvou
skupin: experimentální skupina (n = 31) s kinesio tejpem a skupina kontrolní (n = 31)
s placebo tejpem 3M™ Micropore™ . Aplikovaný kinesio tejp byly dva kusy I tejpu
umístěné na plosku nohy a m. gastrocnemius. První tejp byl lepen od plosky nohy přes
plantární aponeurózu směrem kraniálním k mediální části m. gastrocnemius. Druhý tejp
byl umístěn do oblasti středonoží k podpoře příčné klenby nohy. Placebo tejp byly rovněž
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dva kusy I tejpu aplikované stejným způsobem jako kinesio tejp. Takto aplikované tejpy
by měly podpořit funkci nohy, posílit propriocepci a stabilitu. Pro získání a vyhodnocení
dat bylo využito siloměrné desky, na které byl měřen stoj po dobu 40 s, s nohama 30 cm
od sebe a otevřenýma očima. Toto měření bylo provedeno po aplikaci tejpu a 48 hodin
poté. Sledovanými parametry byly výchylky center of pressure směrem antero-
posteriorním, medio-laterálním a vertikálním. Ve výsledku nevykazovala experimentální
skupina statisticky významné změny v sledovaných parametrech vůči skupině kontrolní
a to okamžitě po aplikaci kinesio tejpu ani po 48 hodinách. Autoři udávají, že kinesio tejp
nebyl schopen ovlivnit neuromuskulární aktivitu a tudíž následně ovlivnit stabilitu u této
skupiny jedinců.

2.3.4 APLIKACE KINESIO TEJPU
Před aplikací kinesio tejpu je nejprve nutné připravit pokožku, tedy odmastit,

usušit a příp. oholit. Před aplikací je také vhodné zastřihnout konce tejpovací pásky do
oblouku, pro její delší setrvání na kůži (Kobrová 2012).

Na aplikovaném kinesio tejpu rozlišujeme tři části. První část – kotva, je vždy
nanášena bez napětí. Druhou částí je báze tejpu (terapeutická zóna), na které je již
aplikováno různé napětí podle zvolené metody. Poslední částí je pak konec tejpu, který
je taktéž vždy nanášen bez napětí. Speciální částí tejpu jsou pak tzv. tails neboli rozdělené
části tejpu pro aplikaci ve tvaru Y, X či vějíř. Tvar tejpu vybíráme podle ošetřované
oblasti, kdy základními tvary jsou: X, Y, I, vějíř, síť a donut hole (viz Obrázek 3)
(Kobrová 2012).

Aplikovaný kinesio tejp se ponechává na kůži 3-5 dní neboť po této době ztrácí
své elastické vlastnosti (Kobrová 2012). Z praxe je ovšem znám případ, kdy byl kinesio
tejp značky TEMTEX aplikován u pacientky s chronickou zácpou po dobu 30 dní a i po
této době tejp stále držel na kůži a vykazoval elastické vlastnosti (Válka 2012).

Odstranění kinesio tejpu provádíme v protažení kůže a ve směru růstu
ochlupení. První možnost odstranění spočívá v odlepení kinesio tejpu za současného
přidržování kůže. Druhá možnost je tzv. rolování, kdy kinesio tejp rolujeme z povrchu
kůže (Kobrová 2012).



27

Obrázek 3 – Tvary kinesio tejpu (Kobrová 2012)

2.3.5 TECHNIKY APLIKACE KINESIO TEJPU
Možnosti aplikace kinesio tejpu rozdělujeme do tzv. technik – základní techniky

a korekční techniky (Kobrová 2012, Kase 2013). Základní techniky využíváme pro
facilitaci nebo inhibici svalů. Pro facilitaci volíme napětí 15-35 % a tejp lepíme
v protažení svalu, ve směru od jeho začátku k úponu, tejp tedy pracuje ve směru svalové
kontrakce (Kobrová 2012). Doležalová (2011) pro facilitaci svalu udává napětí až 50 %.
Pro inhibici volíme nižší napětí 15-25 % a opět lepíme v protažení, ale ve směru od úponu
k začátku, tejp tedy pracuje v protisměru svalové kontrakce (Kobrová 2012). Tyto
základní techniky se také označují jako tape stretch (Doležalová 2011, Kase 2013).
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Korekčních technik je celkem šest. Mechanická korekce využívá napětí tejpu 50-
75 % a její použití je hlavně pro centraci kloubů, redukci bolesti a otoku, proprioceptivní
stimulaci, posturální korekci a zlepšení kloubní biomechaniky (Doležalová 2011,
Kobrová 2012). Fasciální korekce využívá napětí tejpu 10-50 % a to podle lokalizace
fascie – pro povrchové 10-25 % a pro hluboké 25-50 % (Kobrová 2012). Její použití je
pro úpravu pohybu fascií, resp. podporu pohybu adhezivní fascie (Doležalová 2011,
Kobrová 2012). Prostorová korekce využívá napětí tejpu 10-35 %, podle Doležalové
(2011) 25-50 %. Používá se tam, kde je cílem elevace (nadlehčení) tkání – kůže, podkoží,
fascií a to zejm. v místě bolesti, zánětu, otoku či TrP, čímž dochází ke zlepšení prokrvení
(Doležalová 2011, Kobrová 2012). Vazivová / šlachová korekce využívá napětí tejpu 75-
100 % pro vazivovou korekci anebo 50-75 % pro šlachovou korekci. Cílem této aplikace
je vytvořit dráždění mechanoreceptorů v oblasti vazů a šlach s následným vytvořením
proprioceptivní stimulace, díky čemuž dochází k úpravě svalového napětí (Doležalová
2011, Kobrová 2012). Funkční korekce využívá napětí tejpu 50-75 %. Využíváme ji pro
podporu či „omezení“ pohybu (Kobrová 2012). Lymfatická korekce využívá napětí tejpu
0-20 %, v případě hematomu 0-10 % (Kobrová 2012). Dle Doležalové (2011) je napětí
vyšší: 10-25 %. Jak název techniky napovídá, slouží k ovlivnění drenáže lymfatických
cest a to zejm. při terapii lymfostatického otoku. Kotva tejpu se umisťuje vždy proximálně
od místa otoku do oblasti mízní uzliny (Doležalová 2011, Kobrová 2012).

Speciálním způsobem aplikace je pak paper off tension, neboli nanášení tejpu
rovnou z podkladu. Díky tomu, že tejp je na podkladu aplikován s 20-25% napětím (různé
dle výrobce), můžeme tohoto napětí rovnou využít k aplikaci daných technik, nevýhodou
je ale horší regulace výsledného napětí tejpu (Kobrová 2012). Doležalová (2011) tuto
techniku pojmenovává jako stretch kůže a svalů.

2.3.6 INDIKACE, KONTRAINDIKACE
Spíše než o jednotlivých indikacích hovoříme v případě kinesio tejpování o jeho

využití / funkci (Kase 2013, Kumbrink 2014). Nejčastěji udávané využití kinesio
tejpování je následující: zlepšení svalové funkce, eliminace poruch cirkulace, redukce
bolesti, podpora kloubní funkce (Kase 2013, Kumbrink 2014). Kobrová (2012) pak
udává, že indikovány jsou různé diagnózy z oblasti ortopedie, traumatologie, neurologie,
pediatrie, sportovní medicíny nebo také medicíny veterinární.



29

Absolutní kontraindikace nejsou v současné době známy, stejně tak vedlejší
účinky kinesio tejpování (Kobrová 2012, Kumbrink 2014). Mezi relativní
kontraindikace je možno zařadit následující stavy: otevřené rány, zánětlivé postižení
kůže, hnisavé kožní projevy, ekzémová onemocnění, kůže pergamenového typu (akutní
epizoda psoriázy nebo neurodermatitidy), alergie na složky tejpu (Kobrová 2012,
Kumbrink 2014). Také bychom se měli pacienta zeptat, zdali neužívá antikoagulancia,
neboť může docházet k malým krvácením v kůži, jakožto důsledek elevačních schopností
kinesio tejpu. Ze zkušeností také vyplívá, že u kardiaků užívajících antikoagulancia se
někdy vyskytuje svědění kůže, nebo kožní vyrážka. Ovšem mechanismus těchto patologií
není dosud znám (Kumbrink 2014).

2.4 DALŠÍ VARIANTY TEJPOVÁNÍ
Pro úplnost je vhodné uvést, že tzv. funkčním tejpováním se nezabýval pouze Dr.

Kenzo Kase (Kobrová 2012). Jak je uvedeno již na začátku, existuje fixační tejpování,
ale vedle toho se elastickým tejpováním zabývali a zabývají i jiní autoři. Jedním z nich
byl např. Dr. Alois Brügger, který ve svém konceptu využíval vedle jiných postupů
(agisticko-excentrické kontrakční postupy, cvičení s Thera-Bandem, využití horké rolky
atd.) také tzv. funkční tape (Rock 2000). Dále např. autoři John Langendoen a Karin
Sertelová představili vlastní koncepci tejpování (vycházející z kinesio tejpování Dr.
Kenza Kaseho) tzv. kinematické tejpování (Kinematic Taping®), které odpovídá
principům fyzikální a manuální terapie a je tak přímo určeno pro fyzioterapeutické použití
(Langendoen 2014).

Také v České republice se tejpováním zabývají různí autoři, např. Bc. Clara
Lewitová využívá ve svém přístupu „Fyzioterapie funkce“ tzv. funkční tape, pro který
je využíváno tejpovací pásky Fixomull® Stretch s cílem vytvořit odlehčení nebo pasivní
podporu daného segmentu (CKP Sámova 2016). Dále se tejpováním zabývá např. doc.
MUDr. Miroslav Tichý, Csc. (2005) ve svém konceptu „Funkční manuální medicína“,
kde je využíváno tzv. kožních reflexních tejpů, a to k facilitaci či inhibici flekčních nebo
extenčních svalových vzorců (řetězců).
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2.5 ANATOMICKÉ A KINEZIOLOGICKÉ ASPEKTY FLEXE A
EXTENZE PÁTEŘE

Hrudní páteř, která je zájmem zkoumání této práce, je součástí celé páteře a ta
sama je součástí funkčního celku tzv. axiálního systému, kam řadíme: lebku, páteř a
kostru hrudníku (Čihák 2001). Nesmíme ale zapomínat, že součástí axiálního systému je
i příslušná řídící komponenta, tedy příslušná část nervové soustavy (Dylevský 2009).

Základní funkční jednotkou páteře je pohybový segment, který se anatomicky
skládá ze sousedících obratlových těl, páru meziobratlových kloubů, meziobratlové
destičky, vaziva a svalů. Z hlediska funkčního má pohybový segment tři komponenty:
nosnou (obratle a vazy), hydrodynamickou (meziobratlová destička a cévní systém) a
kinetickou (meziobratlové klouby a svaly) (Dylevský 2009).

Pohyby mezi jednotlivými obratli jsou možné díky stlačování meziobratlových
destiček kolem jejich vodnatého (nestlačitelného) jádra a jsou usměrňovány
meziobratlovými klouby. RP je přímo úměrný výšce meziobratlové destičky a je rovněž
ovlivněn tvarem a sklonem obratlových trnů a tvarem a sklonem kloubních ploch (Čihák
2001). Meziobratlové klouby resp. jejich kloubní plochy se řadí ke kloubům plochým
(mimo atlantookcipitálního a atlantoaxiálního mediálního skloubení), kde jsou možné
pohyb kolem všech tří os – v rovině sagitální je to flexe-extenze, v rovině frontální jsou
to lateroflexe a v rovině transverzální jsou to rotace (Tichý 2008). K těmto základním
pohybům se přidávají ještě pérovací pohyby, které mění zakřivení páteře (Čihák 2001,
Dylevský 2009). Sklon kloubních ploch je dán embryologickým vývojem, kdy na počátku
jsou všechny kloubní plochy orientovány ve frontální rovině. U obratlů Th páteře je tato
orientace zachována po celý život. U obratlů C páteře dochází ke sklápění kloubních
ploch směrem dopředu a to tím více, čím je obratel blíže k lebce (atlas a axis tak mají
kloubní plochy v horizontální rovině). U obratlů L páteře je vývoj nejkomplikovanější,
kdy z původní frontální roviny se kloubní plochy zaoblují do tvaru žlábků (společná
svislá osa otáčení – velký RP do rotace), ale následně dochází k zaúhlení a většina
povrchu kloubní plochy se dostává do roviny sagitální (minimální RP do rotace) (Tichý
2008). Z výše uvedeného je tak patrné, že jednotlivé oddíly presakrální části páteře se liší
svou pohyblivostí (Čihák 2001).

Celkový RP v rovině sagitální činí 110 ° pro flexi a 140 ° pro extenzi. Z toho
připadá 60 ° flexe a 35 ° extenze na L páteř, 40 ° flexe a 75 ° extenze na C páteř, a pokud
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bereme oblast Th-L páteře jako celek, připadá zde 105 ° na flexi a 60 ° na extenzi.
Celkový RP v rovině frontální činí 75-85 ° lateroflexe (myšleno k jedné straně), přičemž
na L páteř připadá 20 °, na Th páteř 20 ° a na C páteř 35-45 °. V rovině transversální je
celkový RP rotace přibližně 90 °, přičemž 5 ° připadá na celý úsek L páteře, 35 ° rotace
na Th páteř a 45-50 ° na úsek C páteře. Všechny tyto hodnoty RP jsou však pouze
přibližné odhady a RP jako takový je velmi závislý na věku (Kapandji 1974). Růžní autoři
pak udávají nepatrně odlišené RP (Čihák 2001, Dylevský 2009).

Obecně jsou RP v oblasti Th páteře značně omezeny díky přítomným skloubením
se žebry (Čihák 2001, Lewit 2005). Flexe a extenze by zde v součtu dosahovala až 135 °
(až 90 ° flexe a až 45 ° extenze), ale pohyby jsou prakticky omezeny na poslední Th
obratle, které nejsou poutány žebry k hrudní kosti (Čihák 2001). Flexe je ukončena
dotykem kloubních ploch obratlů, ale je rovněž omezena, resp. vymezena napětím
interspinálních vazů (Lewit 2005, Dylevský 2009). Extenze je rovněž ukončena dotykem
kloubních ploch, ale je také omezena šindelovitým uspořádáním kloubních ploch a
trnových výběžků, které do sebe narážejí (Lewit 2005). Lateroflexe a rotace by díky
orientaci kloubních ploch čistě ve frontální rovině, mohly dosahovat vysokých hodnot,
ale RP je opět omezen spojením žeber s páteří a s hrudní kostí (Čihák 2001, Lewit 2005).
Véle (2006) pak uvádí, že RP je dán kloubními strukturami, ale následně je vymezen
měkkými tkáněmi vazivovými (kloubní pouzdra, vazy, šlachy a fascie) a tkáněmi
svalovými. Tento jev má ochranný charakter, kdy zabraňuje strukturálnímu poškození
(Véle 2006).
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3 CÍL A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY
3.1 CÍL PRÁCE

Cílem diplomové práce je zhodnotit okamžitý účinek aplikovaného kinesio tejpu
na změnu RP Th páteře v sagitální rovině u zdravých jedinců.

3.2 ÚKOLY PRÁCE
1. Analýza a zpracování dostupných odborných zdrojů – tvorba teoretické

části práce
2. Stanovení cíle, úkolů a vědeckých hypotéz
3. Stanovení metodiky práce
4. Provedení experimentu
5. Zpracování a vyhodnocení získaných dat

3.3 VĚDECKÉ HYPOTÉZY
H1: Předpokládám, že aplikovaný kinesio tejp na oblast horní Th páteře technikou

paper off tension ovlivní RP v sagitální rovině ve smyslu zvýšení RP
H2: Předpokládám, že aplikovaný tejp Fixomull® Stretch na oblast horní Th

páteře technikou paper off tension neovlivní RP v sagitální rovině ve smyslu zvýšení RP
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4 METODIKA PRÁCE
4.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO PLÁNU

Tato práce má charakter jednoduše zaslepeného randomizovaného pokusu, jehož
cílem je zhodnocení okamžitého účinku aplikovaného kinesio tejpu na změnu RP Th
páteře v sagitální rovině u zdravých jedinců. Změna RP Th páteře v sagitální rovině je
hodnocena indexem sagitální pohyblivosti hrudní páteře a to před aplikací tejpu a
okamžitě po jeho aplikaci. Probandi byli náhodně přiděleni k jedné ze dvou skupin:
experimentální skupina s aplikovaným kinesio tejpem a kontrolní skupina s aplikovaným
tejpem Fixomull® Stretch (placebo tejp).

4.2 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU
Do výzkumného souboru bylo zahrnuto 30 specificky vybraných zdravých

probandů (n = 30, 15 mužů a 15 žen) průměrného věku 24,48 ± 1,87, kteří byli náhodně
rozděleni do dvou skupin: experimentální skupina (n = 15, 8 mužů a 7 žen) s aplikovaným
kinesio tejpem a kontrolní skupina (n = 15, 7 mužů a 8 žen) s aplikovaným placebo
tejpem.

Podmínkami pro zařazení do výzkumného souboru bylo splnění následujících
podmínek: věk (18-30 let), zaměstnání (student střední / vysoké školy), zdravotní stav
(bez zdravotního deficitu – tj. nepřítomnost bolesti zad v posledních šesti měsících, bez
akutní epizody bolesti zad, bez prodělané operace páteře, bez přítomných kožních defektů
v místě aplikace tejpu a bez prodělané alergické reakce na dříve aplikovaný tejp), fyzická
aktivita (nepodstoupená fyzická zátěž jeden den před realizací experimentu) a
samozřejmě spolupráce při experimentu.

Před začátkem experimentu byli všichni probandi seznámeni se stručnou
charakteristikou diplomové práce a s průběhem a provedením experimentu. Poté
podepsali všichni probandi informovaný souhlas, se kterým byli detailně seznámeni (vzor
informovaného souhlasu – viz Příloha 2). Experiment této diplomové práce byl schválen
Etickou komisí UK FTVS dne 14. 2. 2017 pod jednacím číslem 27/2017 (viz Příloha 1).



34

4.3 POUŽITÉ METODY
4.3.1 INDEX SAGITÁLNÍ POHYBLIVOSTI HRUDNÍ PÁTEŘE

Pro objektivizaci účinků kinesio tejpu na změnu RP Th páteře v sagitální rovině
bylo využito indexu sagitální pohyblivosti hrudní páteře, tak jak jej popisuje Haladová
(2005). Ta uvádí, že index je získán součtem hodnot Ottovy inklinační a reklinační
vzdálenosti. Obecně však panuje nejednoznačný názor na pojmenování a hlavně
provedení tohoto testu.

Autorem původního testu je německo-švýcarský revmatolog Victor Rudolf Ott
(1914-1986), který se zabýval revmatickými onemocněnými páteře, zejm. ankylozující
spondylitidou (Morbus Bechtěrev) a hyperostotickou formou spondylózy, která nese jeho
jméno – Morbus Forestier-Ott. V originále se test označuje jako Ott-Zeichen (značka),
nebo také Ott-Maß (míra) (Schmidt 2002). Provedení testu je následující: u stojícího
pacienta je palpačně zjištěna poloha trnového výběžku obratle C7 a od té se naměří 30
cm směrem kaudálním. Obě místa jsou na pacientovu kůži označena. Pacient provede
předklon a za normální situace se vzdálenost po provedeném předklonu prodlouží o 3-4
cm. U onemocnění projevujících se tuhnutím páteře (např. Morbus Bechtěrev) jsou
změny v RP menší (Ficklscherer 2005).

Kolář (2009, 2015) pojmenovává tento test jako „Ottova distance“ a jeho
provedení udává shodně s původním testem, pouze s rozdílem, že jako fyziologická
hodnota je uvedeno zvětšení vzdálenosti mezi oběma body o minimálně 3 cm.

Hromádková (1999) pojmenovává tento test jako „Ottův inklinační a reklinační
index“. Jako výchozí bod měření uvádí trnový výběžek obratle Th1 a dále je postup
shodný s původním testem. Zvětšení vzdálenosti při předklonu (inklinační) je uvedeno o
3-4 cm a zmenšení vzdálenosti při záklonu (reklinační) je o průměrně 2,5 cm. Dále je
uvedeno, že sagitální pohyblivost je určena součtem obou hodnot.

Haladová (2005) hovoří o „Ottově inklinační a reklinační vzdálenosti“. Provedení
inklinačního testu je shodné s originálem, pouze je uvedeno, že vzdálenost se prodlouží
o minimálně 3,5 cm. Provedení a vyhodnocení reklinačního testu (vzdálenosti) je shodné
s tím jak jej udává Hromádková (1999). Dále je uvedeno, že součtem obou hodnot
získáme index sagitální pohyblivosti hrudní páteře.
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Véle (1995) poněkud zvláštně uvádí tzv. Schoberův příznak, který by měl
kvantitativně hodnotit rozsah flexe a extenze Th páteře. Pro jeho vyšetření se označí
poloha trnového výběžku C7 a opět se naměří 30 cm směrem kaudálním. Vzdálenost by
se měla při předklonu zvětšit o cca 8 cm. Toto označení dle Véleho (1995) nejspíše
vychází ze skutečnosti, že se tento test někdy označuje jako tzv. „hrudní Schober“ (Pfeffer
2009). Nevysvětluje to však, proč by se měla měřená vzdálenost zvětšit o 8 cm, ačkoliv
Bacha (2011) udává stejnou hodnotu jako Véle (1995) a provedení testu shodné
s originálem dle Otta. Může se patrně jednat o špatný překlad / interpretaci testu, kdy je
provedena varianta testu s předklonem (inklinační) i záklonem (reklinační) a výsledek je
dán součtem těchto dvou hodnot (index sagitální pohyblivosti hrudní páteře; ten by
teoreticky mohl dosahovat až k hodnotě 8 cm).

Někdy se také test dle Otta a test Schoberův udávají společně, či dokonce označují
dohromady jako „Schober-Ott-Zeichen“ (Scherfer 2011), nebo také jako
„Abstandsmessung nach Schober und Ott“ (měření délek dle Schobera a Otta) (Bacha
2011). To může vést ke špatné interpretaci výsledků (obdobný příklad viz výše), kdy
nemusí být zcela jasné, zdali získaná hodnota odpovídá pouze jednomu testu, či součtu
hodnot obou těchto testů. Velmi často se také vyšetřuje i varianta záklonu (reklinační)
pro oba testy (Locher 2014), ačkoliv původní testy počítají pouze s flexí, což ještě celou
problematiku prohlubuje.

V zahraniční anglické literatuře se pak test nejčastěji označuje jako Ott test (příp.
Ott’s test) (Wolf 2012), či Ott’s sign (Frisch 2012).

4.3.1.1 Využití ve studiích
Ačkoliv se nejedná o tak běžně používaný test, jako je např. test Schoberův nebo

Thomayerův, byl tento test použit v několika studiích. Ve studii Fabian (2014) byl test
použit jako vstupní kritérium pro účast probandů ve studii. Ta se zabývala účinky dvou
různých metod fyzioterapie a jejich vlivu na úroveň tolerance fyzické zátěže u mladých
dívek s diagnostikovanou idiopatickou skoliózou. Probandi, kteří měli výsledek testu
menší než 2 cm, byli vyloučeni z účasti ve studii.

Orzechowska (2011) použila test jako hodnotící parametr pro flexibilitu hrudní
páteře. Cílem studie bylo porovnat mobilitu Th-L páteře jako celku s mobilitou jejích
jednotlivých částí, tedy Th páteře a L páteře a to v rovině sagitální a transverzální. Studie
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se účastnilo 135 mužů – studentů vysokých škol, ve věku 21-22 let, kteří se aktivně
nevěnují žádnému sportu. Ti byli následně rozděleni do tří skupin, podle jejich aktuální
angažovanosti k fyzické aktivitě. Výsledkem studie je, že ve všech skupinách je mobilita
L páteře do flexe v normě nebo nad ní, ovšem mobilita Th páteře byla pod normou. Ta
zde byla stanovena jako minimální zvětšení o 3 cm v testu dle Otta.

Evstigneeva (2008) použila test jako součást tzv. funkčních ukazatelů mobility
páteře, kam byl kromě testu dle Otta zařazen ještě test Schoberův a test rotace páteře.
Studie se účastnilo 33 žen starších 50 let, kterým byly diagnostikovány osteoporotické
fraktury páteře pomocí RTG a které zároveň trpěly chronickými bolestmi zad. Účastnice
byly náhodně rozděleny do dvou skupin: experimentální skupina (n = 17) a skupina
kontrolní (n = 16). Studie porovnávala účinky DENS terapie (dynamické
elektroneurostimulace) a placeba. Ve výsledku nebyly spolehlivě pozorovány změny
v mobilitě páteře ani u jedné skupiny.

4.3.1.2 Statistické zhodnocení testu
Z hlediska statistického nelze jednoznačně dohledat studie, které by ozřejmily

reliabilitu a validitu tohoto testu. Fehre (2015) udává, že test dle Otta, a spolu s ním také
Schoberův test, jsou závislé hlavně na zkušenostech terapeuta, a že oba testy vykazují
nízkou úroveň validity, ale jejich reliabilita je dobrá.

Avšak existuje studie (Theisen 2010), která se sekundárně zabývala korelací
hodnot testu dle Otta s hodnotami UZ vyšetření. Prvotním úkolem studie bylo ovšem
zjistit, zdali existuje statisticky významný rozdíl v RP Th páteře (ten byl měřen právě UZ
vyšetřením a testem dle Otta) u skupiny pacientů s impingement syndromem ramenního
kloubu v porovnání se skupinou pacientů bez obtíží, neboť již dříve byla tato korelace
popsána (omezený RP Th páteře u pacientů s impingement syndromem), ale chyběla
analýza pohybu, která by tento stav potvrdila. Studie se účastnily dvě skupiny probandů:
první skupina (n = 39) s diagnostikovaným impingement syndromem a skupina kontrolní
(n = 39) bez udávaných obtíží. Studie skutečně potvrdila omezený RP Th páteře u skupiny
s diagnostikovaným impingement syndromem a to v oblasti střední a dolní Th páteře
(Th5-Th12). Korelace hodnot testu dle Otta s hodnotami naměřenými při UZ vyšetření
pak vykazuje dle autorů pouze slabou shodu. V porovnání s UZ vyšetřením jsou tedy
výsledky nepřesné. Autoři naznačují, že test by měl hlavně sloužit jako indikátor
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omezeného RP v oblasti Th páteře, ale nelze od něj očekávat reliabilní údaje ohledně
amplitudy pohybu Th páteře do flexe či extenze, nebo RP jako celku. Na druhou stranu
autoři dodávají, že test je velmi jednoduchý, praktický a snadně realizovatelný
v porovnání s UZ vyšetřením, které je mnohem složitější ohledně správného nastavení,
mnohem dražší a také není tak snadno realizovatelné.

4.3.4 SVINOVACÍ METR
Pro měření změny délky mezi vyznačenými body při provádění vyšetření Ottovy

inklinační a reklinační vzdálenosti bylo využito krejčovského svinovacího metru
(anglicky cloth tape measure). Tento nástroj je standardně používán v klinické praxi a
také v realizovaných odborných pracích (Yoshida 2007, Finnerty 2010, Ciosek 2015) a
byl shledán kvalitním a reliabilním nástrojem (Bockenhauer 2007, Hsieh 1986).

4.3.5 KINESIO TEJP TEMTEX
V experimentální skupině byl aplikován kinesio tejp TEMTEX Kinesiology Tape

od firmy Towatek Korea Co., Ltd. Společnost začala kinesio tejpy nejprve distribuovat
pro korejský trh od japonské společnosti Kinesio Japan Ltd. a následně začala s vývojem
vlastního produktu. V roce 2002 pak společnost nezávisle vyvinula a představila vlastní
kinesio tejpy TEMTEX (Kobrová 2012). TEMTEX tejpy mají shodné vlastnosti
s originálními Kinesio Tex® tejpy, liší se pouze v menších detailech. Podélné protažení
je zde uvedeno ve větším rozpětí: 40-60 % a druhá odlišnost je aplikované předpětí na
podklad – to je zde menší: 10-15 % (Kobrová 2012).

Aby se předešlo případnému psychosomatickému působení barvy kinesio tejpu,
byla použita neutrální barva – tělová (béžová).

Kinesio tejp (dva kusy I tejpu) byl aplikován na oblast paravertebrálních svalů od
obratle C7 směrem kaudálním. Délka aplikovaného kinesio tejpu byla 15 cm a tejp byl
aplikován v poloze lehu na břiše na lehátku, kdy první cca 2 cm tejpu byly aplikovány
bez napětí (kotva tejpu), báze tejpu byla aplikována technikou paper off tension (napětí
tejpu je tedy v rozmezí 10-15 %) a poslední cca 2 cm byly aplikovány rovněž bez napětí
(konec tejpu). Poloha lehu na břiše byla vybrána záměrně ze dvou důvodů. Prvním
důvodem je skutečnost, že poloha vleže je polohou relaxační a má tak pro posturální
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funkci sekundární význam a zároveň je v této poloze snížena dráždivost svalového
aparátu (díky ovlivnění vestibulárního ústrojí) (Véle 2012, Holubářová 2014). Druhý
důvod je ten, že při obecně vyučované technice aplikace kinesio tejpu na tuto oblast se
pracuje s mírnou flexí trupu (někdy až s maximální) a to může vést v případě této práce
k ovlivnění výsledků, neboť cílem práce je zhodnocení změny RP Th páteře v sagitální
rovině, tedy zhodnocení RP do flexe i extenze. Tento fenomén, kdy výchozí poloha při
aplikaci kinesio tejpu mohla ovlivnit výsledek, byl pozorován např. v práci Yoshida
(2007), kdy sám autor uvádí že, aby aplikovaný kinesio tejp ovlivnil RP do extenze a
lateroflexe (byl aplikován jeden kus tejpu při výchozí poloze flexe trupu a pro flexi bylo
také zaznamenáno zvýšení RP) bylo by vhodnější aplikovat pro daný pohyb samostatné
kinesio tejpy – jeden pro extenzi aplikovaný v extenzi a obdobně pro lateroflexi. Z výše
uvedených důvodů tak byla zvolena výchozí pozice pro aplikaci kinesio i placebo tejpu
vleže na břiše, která tak představuje jakousi nulovou (neutrální) výchozí polohu.

4.3.6 TEJP FIXOMULL® STRETCH
V kontrolní skupině byl aplikován tejp Fixomull® Stretch výrobce BSN medical.

Tento tejp bychom mohli na základě jeho vlastností zařadit na pomezí mezi fixačními
tejpy a kinesio tejpy. Tejp je hypoalergení, lepidlo je tvořeno polyakrylem, podkladový
materiál je netkaný polyester, neomezuje průtok krve, není protažitelný do délky, ale je
protažitelný do šířky (transverzálně) a je dobře snášen i pacienty s citlivou kůží. Používá
se hlavně jako fixátor obvazů na ranách, které se nacházejí na kloubech a na zvlněných
částech těla. Také jej lze využít k fixaci katétrů, hadiček, měřících přístrojů a nástrojů
(BSN medical 2017). Tento tejp je také standardně používán pro kontrolní skupiny (jako
placebo tejp) v odborných pracích se zaměřením na kinesio tejpování (Lewis 2005,
Musilová 2012).

Barva tejpu byla zvolena bílá, neboť se jedná o jedinou barvu, kterou výrobce
prodává. Tejp byl aplikován stejným způsobem a ve stejné poloze jako kinesio tejp.

4.4 SBĚR DAT
Data byla shromážděna z provedeného měření indexu sagitální pohyblivosti

hrudní páteře. Ten byl měřen v centimetrech a u každého probanda bylo získáno celkem
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šest hodnot – tři hodnoty před aplikací kinesio / placebo tejpu a tři hodnoty okamžitě po
aplikaci kinesio / placebo tejpu (tedy 2x Ottova inklinační vzdálenost, 2x Ottova
reklinační vzdálenost a 2x index sagitální pohyblivosti hrudní páteře).

Prvním krokem pro sběr dat bylo zanesení značky (fixem) na trnový výběžek
obratle C7, jehož poloha byla nalezena palpačně v poloze sedu, tak jak tento postup
doporučuje např. Tichý (2005). Ve stoje pak byla vyznačena druhá značka a to 30 cm
kaudálně od první. Zároveň byly umístěny značky pro aplikaci kinesio tejpu / placebo
tejpu, jak názorně ukazuje následující obrázek.

Obrázek 4 – Výchozí body pro měření Ottovy inklinační a reklinační vzdálenosti a pro
umístění kinesio / placebo tejpu

Druhým krokem bylo vyšetření Ottovy inklinační a reklinační vzdálenosti bez
aplikovaného kinesio tejpu / placebo tejpu. Nohy probanda byly umístěny pod kyčelními
klouby. Následně byl proband vyzván k plynulému předklonu tzv. obratel po obratli, se
začátkem pohybu v oblasti hlavy a extendovanými kolenními klouby a s HKK volně
visícími. V maximálním dosaženém předklonu byla přeměřena vzdálenost mezi oběma
body a proband byl vyzván k pohybu zpět do výchozí polohy (vzpřímený stoj). Ve
výchozí poloze byl proband vyzván k provedení záklonu, opět se začátkem pohybu
v oblasti hlavy až do maximálního RP, který byl schopen bezpečně zvládnout bez pocitu
ztráty rovnováhy (ruce byly probanda byly umístěny na hýždích jako ochrana případné
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ztráty rovnováhy). V této maximální dosažené poloze byla opět přeměřena vzdálenost
mezi oběma body.

Třetím krokem byla aplikace kinesio tejpu / placebo tejpu, podle toho v jaké
skupině se daný proband nacházel (podrobná specifikace aplikace obou tejpů viz Kapitola
4.3.5 a 4.3.6). Následující dva obrázky ukazují aplikovaný kinesio a placebo tejp na
stojícím probandovi.

Obrázek 5 (vlevo) – Aplikovaný kinesio tejp na stojícím probandovi
Obrázek 6 (vpravo) – Aplikovaný placebo tejp na stojícím probandovi

Čtvrtým (posledním) krokem bylo opět vyšetření Ottovy inklinační a reklinační
vzdálenosti, ovšem s již aplikovaným kinesio / placebo tejpem. Vyšetření obou
vzdáleností probíhalo stejně jako ve druhém kroku. Následující obrázky názorně ukazují
vyšetření obou vzdálenosti s aplikovaným kinesio a placebo tejpem.
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Obrázek 7 (vlevo) – Aplikovaný placebo tejp při vyšetření Ottovy inklinační
vzdálenosti

Obrázek 8 (vpravo) – Aplikovaný placebo tejp při vyšetření Ottovy reklinační
vzdálenosti

Obrázek 9 (vlevo) – Aplikovaný kinesio tejp při vyšetření Ottovy inklinační
vzdálenosti



42

Obrázek 10 (vpravo) – Aplikovaný kinesio tejp při vyšetření Ottovy reklinační
vzdálenosti

Aby byla zajištěna úroveň homogenity provedení experimentu, proběhlo veškeré
měření v jeden den (10. 3. 2017) na ambulantním zařízení Rehabilitace Spektrum R
v Mostě pod dohledem zdejšího fyzioterapeutického týmu.

4.5 ANALÝZA DAT
Všechna naměřená data byla přepsána do tabulek programu Microsoft Office

Excel 2016 (do tabulek byla vždy přepsána změna vzdálenosti v centimetrech), kde byla
i následně statisticky a graficky zpracována. Pro tvorbu krabicových grafů byl pak použit
program STATISTICA 12. Nejprve byla vypočtena základní popisná statistika pro každý
měřený parametr (Ottova inklinační a reklinační vzdálenost a index sagitální pohyblivosti
hrudní páteře) v dané skupině (experimentální / kontrolní) a to vždy pro stav před aplikací
daného tejpu a okamžitě po jeho aplikaci. Následně bylo provedeno vlastní statistické
zpracování, které probíhalo na stanovené hladině významnosti α = 0,05.

Aby bylo možné rozhodnout o osudu stanovených hypotéz, bylo nutné tyto
hypotézy dále upravit, resp. rozšířit pro statistické zpracování. Každá získaná hodnota
byla zpracována samostatně, tedy zvlášť byl hodnocen efekt kinesio / placebo tejpu na
ovlivnění Ottovy inklinační vzdálenosti, Ottovy reklinační vzdálenosti a ovlivnění indexu
sagitální pohyblivosti hrudní páteře.

V případě kinesio tejpování (experimentální skupiny) bylo stanoveno šest
pracovních hypotéz (vždy dvě pro jeden naměřený parametr) pro statistické zpracování
pomocí oboustranného párového t-testu. Párového z toho důvodu, že data pocházejí od
probandů, kteří byli podrobeni dvěma měřením (před a okamžitě po aplikaci kinesio
tejpu). Tímto testem se ozřejmí, zdali aplikovaný kinesio tejp ovlivnil RP Th páteře. Test,
ale pouze říká, zdali (ne)existuje statisticky významný rozdíl mezi stavem před a stavem
okamžitě po aplikaci daného tejpu. Nerozlišuje tedy, jestli se RP zvýšil či nikoliv.
V tomto případě vycházíme ze dvou základních hypotéz:

H0: µ = 0
HA: µ ≠ 0



43

Nulová hypotéza říká, že střední rozdíl hodnoty RP před aplikací kinesio tejpu a
okamžitě po jeho aplikaci není významný (je nulový). V případě alternativní hypotézy je
střední rozdíl RP před aplikací kinesio tejpu a okamžitě po aplikaci významný (nenulový;
tedy prokázala by se rozdílnost mezi stavem před aplikací kinesio tejpu a okamžitě po
jeho aplikaci).

V případě, že by se prokázal statisticky významný rozdíl a naměřená data by
vykazovala zvýšení RP, bude následovat provedení jednostranné varianty párového t-
testu, který jednoznačně určí jestli kinesio tejp skutečně zvýšil RP. V tomto případě by
se pak vyhodnocovaly následující hypotézy:

H0: µ = 0
HA: µ < 0

Nulová hypotéza opět říká, že střední rozdíl hodnoty RP před aplikací kinesio
tejpu a okamžitě po jeho aplikaci není významný (je nulový; tedy kinesio tejp nemá vliv
na zvýšení RP). Alternativní hypotéza pak říká, že střední rozdíl hodnoty RP před aplikací
kinesio tejpu a okamžitě po jeho aplikaci je významný (v tomto případě záporný, tedy
podařilo by se prokázat, že kinesio tejp skutečně okamžitě zvýšil RP).

V případě tejpu Fixomull® Stretch (kontrolní skupiny) byly stanoveny stejné
hypotézy pro zpracování oboustranným párovým t-testem. Protože byl ale vysloven
předpoklad nezvýšení RP není tak nutné provádět jednostrannou variantu párového t-
testu. Pokud by ovšem naměřená data vykazovala změnu RP (ať už zvýšení či snížení) a
při oboustranném párovém t-testu by vyšel statisticky významný rozdíl, bude varianta
jednostranného párového t-testu provedena.

Na závěr pak byly statisticky porovnány obě skupiny mezi sebou. Nejprve byl
proveden f-test k určení homogenity rozptylu a na základě jeho výsledku pak byla
zvolena příslušná varianta oboustranného t-testu. V případě f-testu rozhodujeme o osudu
těchto hypotéz:

H0: σ12 = σ22

HA: σ12 ≠ σ22

Nulová hypotéza říká, že rozptyly obou souborů jsou shodné (neexistuje
statisticky významný rozdíl v homogenitě rozptylů) a alternativní hypotéza říká, že
rozptyly obou souborů nejsou shodné (jsou různé, tedy existuje statisticky významný
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rozdíl v homogenitě rozptylů). V případě potvrzení nulové hypotézy bude následně
použita varianta oboustranného t-testu pro výběry se shodným rozptylem. V opačném
případě by byla použita varianta pro výběry s různým rozptylem.

O přijetí či nepřijetí nulové hypotézy rozhoduje hodnota p-hodnoty (výsledek
daného statistického testu). Pokud je p-hodnota > 0,05 (stanovená hladina významnosti),
pak nulovou hypotézu nelze zamítnout, tedy přepokládáme, že platí. Pokud je p-hodnota
≤ 0,05 (stanovená hladina významnosti), pak nulovou hypotézu zamítáme.

Všechny výsledky ve statistickém zpracování byly zaokrouhleny na dvě desetinná
místa.
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5 VÝSLEDKY
5.1 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINY

V následující tabulce a grafu jsou uvedeny naměřené hodnoty Ottovy inklinační
vzdálenosti pro experimentální skupinu a to před a okamžitě po aplikaci kinesio tejpu.

Tabulka 1 – Ottova inklinační vzdálenost – experimentální skupina
Proband Před aplikací Po aplikaci

1 3,5 3
2 3,5 2
3 2 2
4 4,5 3
5 2 2
6 4 3,5
7 3,5 3
8 2 2
9 4 4
10 3 2,5
11 2,5 2
12 1 1,5
13 3 3
14 3 2,5
15 5,5 5

Graf 1 – Ottova inklinační vzdálenost – experimentální skupina
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Již na základě naměřených dat a výsledků popisné statistiky (podrobná popisná
statistika viz Příloha 3) je patrné, že aplikovaný kinesio tejp měl prakticky nulový vliv na
zvýšení RP Th páteře do flexe, kdy naopak u devíti probandů došlo ke snížení RP, u pěti
probandů zůstal RP nezměněn a pouze u jediného probanda došlo ke zvýšení RP. Při
statistickém zpracování bylo zjištěno, že existuje statisticky významný rozdíl mezi
stavem před a stavem okamžitě po aplikaci kinesio tejpu. Tento statisticky významný
rozdíl je ovšem ve smyslu snížení RP a tudíž nemá nadále smysl provádět jednostrannou
variantu párového t-testu pro zjištění zdali kinesio tejp zvýšil RP, když naměřená data a
popisná statistika říkají přesný opak.

Tabulka 2 – Popisná statistika Ottovy inklinační vzdálenosti – experimentální skupina

Průměr Směrodatnáodchylka Minimum Maximum Modus p - hodnota

Před aplikací 3,13 1,14 1 5,5 3,5 0,01Po aplikaci 2,73 0,92 1,5 5 2

Pro názornější zobrazení změny RP před aplikací a okamžitě po aplikaci kinesio
tejpu poslouží následující krabicový graf, založený na průměru a výběrové směrodatné
odchylce. Je patrné, že typické rozmezí naměřených hodnot (tj. průměr ± výběrová
směrodatná odchylka) se po aplikaci kinesio tejpu zmenšilo (průměr ± dvojnásobek
výběrové směrodatné odchylky pak pokrývá cca 95 % získaných dat).
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Graf 2 – Krabicový graf Ottovy inklinační vzdálenosti pro experimentální skupinu

V následující tabulce a grafu jsou uvedeny naměřené hodnoty Ottovy reklinační
vzdálenosti pro experimentální skupinu a to před a okamžitě po aplikaci kinesio tejpu.

Tabulka 3 – Ottova reklinační vzdálenost – experimentální skupina
Proband Před aplikací Po aplikaci

1 1 1
2 2 2
3 0 1
4 3 3
5 1 1
6 2 2
7 2 1
8 1,5 2
9 2 2
10 2,5 2,5
11 1 1
12 2 2
13 1,5 1,5
14 2 2
15 1,5 1,5



48

Graf 3 – Ottova reklinační vzdálenost – experimentální skupina
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Tabulka 4 – Popisná statistika Ottovy reklinační vzdálenosti – experimentální skupina
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Pro názornější zobrazení změny RP před aplikací a okamžitě po aplikaci kinesio
tejpu poslouží následující krabicový graf, založený na průměru a výběrové směrodatné
odchylce. Je patrné, že typické rozmezí naměřených hodnot (tj. průměr ± výběrová
směrodatná odchylka) se po aplikaci kinesio tejpu opět zmenšilo (průměr ± dvojnásobek
výběrové směrodatné odchylky pak pokrývá cca 95 % získaných dat).

Graf 4 – Krabicový graf Ottovy reklinační vzdálenosti pro experimentální skupinu
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V následující tabulce a grafu jsou uvedeny naměřené hodnoty indexu sagitální
pohyblivosti hrudní páteře pro experimentální skupinu a to před a okamžitě po aplikaci
kinesio tejpu.

Tabulka 5 – Index sagitální pohyblivosti hrudní páteře – experimentální skupina
Proband Před aplikací Po aplikaci

1 4,5 4
2 5,5 4
3 2 3
4 7,5 6
5 3 3
6 6 5,5
7 5,5 4
8 3,5 4
9 6 6
10 5,5 5
11 3,5 3
12 3 3,5
13 4,5 4,5
14 5 4,5
15 7 6,5

Graf 5 – Index sagitální pohyblivosti hrudní páteře – experimentální skupina
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Již na základě naměřených dat a výsledků popisné statistiky (podrobná popisná
statistika viz Příloha 3) je patrné, že aplikovaný kinesio tejp měl zcela minimální vliv na
zvýšení RP Th páteře v sagitální rovině, kdy naopak u devíti probandů došlo ke snížení
RP, u třech probandů zůstal RP nezměněn a pouze u třech probandů došlo ke zvýšení RP.
Při statistickém zpracování bylo zjištěno, že neexistuje statisticky významný rozdíl mezi
stavem před a stavem okamžitě po aplikaci kinesio tejpu. Opět tak nemá smysl provádět
jednostrannou variantu párového t-testu pro zjištění zdali kinesio tejp zvýšil RP, když
naměřená data a popisná statistika říkají přesný opak.

Tabulka 6 – Popisná statistika indexu sagitální pohyblivosti hrudní páteře – experimentálnískupina

Průměr Směrodatnáodchylka Minimum Maximum Modus p - hodnota

Před aplikací 4,8 1,51 2 7,5 5,5 0,08Po aplikaci 4,43 1,11 3 6,5 4

Pro názornější zobrazení změny RP před aplikací a okamžitě po aplikaci kinesio
tejpu poslouží následující krabicový graf, založený na průměru a výběrové směrodatné
odchylce. Je patrné, že typické rozmezí naměřených hodnot (tj. průměr ± výběrová
směrodatná odchylka) se po aplikaci kinesio tejpu opět zmenšilo (průměr ± dvojnásobek
výběrové směrodatné odchylky pak pokrývá cca 95 % získaných dat).
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Graf 6 – Krabicový graf indexu sagitální pohyblivosti hrudní páteře pro experimentální
skupinu

Z výše uvedeného tak vyplývá, že se nepodařilo potvrdit první stanovenou
hypotézu, tedy že aplikovaný kinesio tejp okamžitě zvýší RP Th páteře v sagitální rovině.
O možných příčinách tohoto výsledku je pojednáno dále (viz Kapitola 6 – Diskuse).
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5.2 VÝSLEDKY KONTROLNÍ SKUPINY
V následující tabulce a grafu jsou uvedeny naměřené hodnoty Ottovy inklinační

vzdálenosti pro kontrolní skupinu a to před a okamžitě po aplikaci placebo tejpu.
Tabulka 7 – Ottova inklinační vzdálenost – kontrolní skupina

Proband Před aplikací Po aplikaci
1 2 1,5
2 3 2,5
3 6,5 7
4 4,5 4
5 3 3
6 3 3
7 3 3
8 1 1
9 3,5 3,5
10 3 2
11 2,5 2,5
12 3 3
13 4 4
14 2 2
15 3 2,5

Graf 7 – Ottova inklinační vzdálenost – kontrolní skupina
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Již na základě naměřených dat a výsledků popisné statistiky (podrobná popisná
statistika viz Příloha 4) je patrné, že aplikovaný placebo tejp měl určitý vliv na ovlivnění
RP Th páteře do flexe, kdy u pěti probandů došlo ke snížení RP, u devíti probandů zůstal
RP nezměněn a u jednoho probanda došlo ke zvýšení RP. Při statistickém zpracování
bylo zjištěno, že neexistuje statisticky významný rozdíl mezi stavem před a stavem
okamžitě po aplikaci placebo tejpu. V tomto případě tak není nutné provádět
jednostrannou variantu párového t-testu.

Tabulka 8 – Popisná statistika Ottovy inklinační vzdálenosti – kontrolní skupina

Průměr Směrodatnáodchylka Minimum Maximum Modus p - hodnota

Před aplikací 3,13 1,25 1 6,5 3 0,1Po aplikaci 2,97 1,39 1 7 3

Pro názornější zobrazení změny RP před aplikací a okamžitě po aplikaci placebo
tejpu poslouží následující krabicový graf, založený na průměru a výběrové směrodatné
odchylce. Je patrné, že typické rozmezí naměřených hodnot (tj. průměr ± výběrová
směrodatná odchylka) se po aplikaci placebo tejpu změnilo ve smyslu rozšíření typického
rozmezí a to zejm. směrem dolů (průměr ± dvojnásobek výběrové směrodatné odchylky
pak pokrývá cca 95 % získaných dat).
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Graf 8 – Krabicový graf Ottovy inklinační vzdálenosti pro kontrolní skupinu

V následující tabulce a grafu jsou uvedeny naměřené hodnoty Ottovy reklinační
vzdálenosti pro kontrolní skupinu a to před a okamžitě po aplikaci placebo tejpu.

Tabulka 9 – Ottova reklinační vzdálenost – kontrolní skupina
Proband Před aplikací Po aplikaci

1 3 2
2 1,5 1,5
3 0 1
4 1 1
5 1,5 2
6 2 2
7 1,5 1,5
8 0 0
9 0 0
10 2 2
11 2 2
12 1 1,5
13 1,5 2
14 2,5 3
15 2 2
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Graf 9 – Ottova reklinační vzdálenost – kontrolní skupina

Již na základě naměřených dat a výsledků popisné statistiky (podrobná popisná
statistika viz Příloha 4) je patrné, že aplikovaný placebo tejp měl určitý vliv na ovlivnění
RP Th páteře do extenze, kdy u jednoho probanda došlo ke snížení RP, u devíti probandů
zůstal RP nezměněn a u pěti probandů došlo ke zvýšení RP. Při statistickém zpracování
bylo zjištěno, že neexistuje statisticky významný rozdíl mezi stavem před a stavem
okamžitě po aplikaci placebo tejpu. V tomto případě tak není nutné provádět
jednostrannou variantu párového t-testu.

Tabulka 10 – Popisná statistika Ottovy reklinační vzdálenosti – kontrolní skupina

Průměr Směrodatnáodchylka Minimum Maximum Modus p - hodnota

Před aplikací 1,43 0,9 0 3 1,5 0,26Po aplikaci 1,57 0,8 0 3 2

Pro názornější zobrazení změny RP před aplikací a okamžitě po aplikaci placebo
tejpu poslouží následující krabicový graf, založený na průměru a výběrové směrodatné
odchylce. Je patrné, že typické rozmezí naměřených hodnot (tj. průměr ± výběrová
směrodatná odchylka) se po aplikaci placebo tejpu změnilo ve smyslu zúžení typického
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rozmezí (průměr ± dvojnásobek výběrové směrodatné odchylky pak pokrývá cca 95 %
získaných dat).

Graf 10 – Krabicový graf Ottovy reklinační vzdálenosti pro kontrolní skupinu
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V následující tabulce a grafu jsou uvedeny naměřené hodnoty indexu sagitální
pohyblivosti hrudní páteře pro kontrolní skupinu a to před a okamžitě po aplikaci placebo
tejpu.

Tabulka 11 – Index sagitální pohyblivosti hrudní páteře – kontrolní skupina
Proband Před aplikací Po aplikaci

1 5 3,5
2 4,5 4
3 6,5 8
4 5,5 5
5 4,5 5
6 5 5
7 4,5 4,5
8 1 1
9 3,5 3,5
10 5 4
11 4,5 4,5
12 4 4,5
13 5,5 6
14 4,5 5
15 5 4,5

Graf 11 – Index sagitální pohyblivosti hrudní páteře – kontrolní skupina
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Již na základě naměřených dat a výsledků popisné statistiky (podrobná popisná
statistika viz Příloha 4) je patrné, že aplikovaný placebo tejp měl určitý vliv na ovlivnění
RP Th páteře v sagitální rovině, kdy u pěti probandů došlo ke snížení RP, u pěti probandů
zůstal RP nezměněn a u pěti probandů došlo ke zvýšení RP. Při statistickém zpracování
bylo zjištěno, že neexistuje statisticky významný rozdíl mezi stavem před a stavem
okamžitě po aplikaci placebo tejpu. V tomto případě tak není nutné provádět
jednostrannou variantu párového t-testu.
Tabulka 12 – Popisná statistika indexu sagitální pohyblivosti hrudní páteře – kontrolní skupina

Průměr Směrodatnáodchylka Minimum Maximum Modus p - hodnota

Před aplikací 4,57 1,21 1 6,5 4,5 0,86Po aplikaci 4,53 1,47 1 8 5

Pro názornější zobrazení změny RP před aplikací a okamžitě po aplikaci placebo
tejpu poslouží následující krabicový graf, založený na průměru a výběrové směrodatné
odchylce. Je patrné, že typické rozmezí naměřených hodnot (tj. průměr ± výběrová
směrodatná odchylka) se po aplikaci placebo tejpu změnilo a to ve smyslu rozšíření
typického rozmezí naměřených dat (průměr ± dvojnásobek výběrové směrodatné
odchylky pak pokrývá cca 95 % získaných dat).
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Graf 12 – Krabicový graf indexu sagitální pohyblivosti hrudní páteře pro kontrolní
skupinu

Z výše uvedeného tak vyplývá, že se podařilo potvrdit druhou stanovenou
hypotézu, tedy že aplikovaný placebo tejp okamžitě nezvýší RP Th páteře v sagitální
rovině, neboť nebyl prokázán statisticky významný rozdílem mezi stavem před a stavem
okamžitě po aplikaci placebo tejpu a rovněž data z popisné statistiky tento fakt potvrzují.
Výjimkou budiž mírné zvýšení průměru u Ottovy reklinační vzdálenosti, kde ale ovšem
došlo i ke snížení výběrové směrodatné odchylky.
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5.3 POROVNÁNÍ OBOU SKUPIN
Následující tabulka uvádí výsledky statistického porovnání obou skupin před a

okamžitě po aplikaci daného tejpu.
Tabulka 13 – Statistické porovnání obou skupin

Ottova inklinačnívzdálenost Ottova reklinačnívzdálenost Index sagitální pohyblivostihrudní páteřePředaplikací Poaplikaci Předaplikací Poaplikaci Před aplikací Po aplikaci
p-hodnota(f-test) 0,75 0,13 0,42 0,36 0,34 0,37
p-hodnota(t-test) 1,00 0,59 0,44 0,61 0,65 0,84

Protože výsledky f-testu neprokázaly statisticky významný rozdíl v homogenitě
rozptylu (p-hodnota vždy > α = 0,05), bylo použito oboustranného t-testu pro výběry se
shodným rozptylem.

Na základě výsledků provedeného t-testu nebyl shledán statisticky významný
rozdíl mezi oběma skupinami (experimentální / kontrolní) ve stavu před aplikací daného
tejpu a okamžitě po jeho aplikaci (p-hodnota vždy > α = 0,05).
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6 DISKUSE
Jak je již patrné z dosažených výsledků, tak se nepodařilo potvrdit první hypotézu,

tedy, že kinesio tejp okamžitě zvýší RP. Je otázkou, co tento výsledek způsobilo. Prvním
místem problému může být místo aplikace kinesio tejpu. Jak je uvedeno v teoretické části
práce (viz Kapitola 2.5), tak flexe a extenze Th páteře jsou prakticky vázáné na poslední
Th obratle, kde již není pevné spojení žeber s hrudní kostí, což ovšem neznamená, že by
úsek horní Th páteře byl rigidní. Přesto jsem se v této práci rozhodl, že kinesio tejp (i
placebo tejp) bude aplikován na oblast horní Th páteře v délce 15 cm a to z důvodu, že
pokud by byly tejpy aplikovány v celé délce Th páteře (nebo v délce 30 cm jakožto
vzdálenosti mezi oběma body pro měření Ottovy inklinační a reklinační vzdálenosti) bylo
by to jednak finančně poměrně náročné, ale také by se nedalo s určitostí říci, kde přesně
ke změně RP došlo. Je zajímavé, že např. Musilová (2012) ve své diplomové práci
aplikovala rovněž stejné druhy tejpu (kinesio + placebo) v podobné délce (10 cm), ovšem
na rozdílnou oblast páteře – bederní a pro aplikaci použila běžně užívanou výchozí polohu
– mírnou flexi trupu a dosáhla statisticky významného zvýšení RP L páteře do flexe.
Tímto se tak dostávám k dalšímu bodu a tím je výchozí poloha.

Výchozí poloha aplikace kinesio tejpu by mohla být druhým problémovým
místem. Jako výchozí poloha byla zvolena poloha vleže na břiše, která představuje určitou
nulovou výchozí pozici pro aplikaci kinesio i placebo tejpu. Obecně se však při aplikaci
kinesio tejpu na oblast paravertebrálních svalů doporučuje technika, kdy je pacient v
mírné flexi trupu a také je uvedeno, že se tejp aplikuje vždy v protažení segmentu
(Doležalová 2011, Kobrová 2012). Jak ale naznačuje autor Yoshida (2007) ve své studii,
pokud je cílem ovlivnit RP ve více směrech, je vhodnější aplikovat samostatné kinesio
tejpy pro daný pohyb, který chceme ovlivnit. V případě této diplomové práce by se tak
musel aplikovat zvlášť kinesio tejp pro ovlivnění flexe ve výchozí pozici flexe trupu a
zvlášť kinesio tejp pro extenzi, aplikovaný buď dle Yoshidy (2007) v extenzi trupu, nebo
dle obecně doporučovaných zásad (Doležalová 2011, Kobrová 2012) rovněž v mírné
flexi. Je ale velmi důležité podotknout, že tento obecně doporučovaný postup (mírná flexe
trupu) je vždy uváděn pro aplikaci při určitých patologických stavech, jako je např. low
back pain, vadné držení těla apod. Je tedy otázkou, jestli u zdravých probandů, byť lze
diskutovat nad tím, zdali byli skutečně zdraví (myšleno ve smyslu bez funkčních a
strukturálních poruch pohybového aparátu) je tento způsob aplikace rovněž vhodný.
V případě studií, které využili pro aplikaci kinesio tejpu výchozí polohu v protažení
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segmentu, došlo vesměs ke statisticky významnému zlepšení v měřených parametrech.
Konkrétně u studií Aguilar-Ferrándiz (2014) a Álvarez-Álvarez (2014), došlo ke
statisticky významnému zlepšení v experimentální i kontrolní skupině, ovšem mezi
výsledky obou skupin nebyl shledán statisticky významný rozdíl. Dále ve studiích
González-Iglesias (2009) a Ali (2015) došlo rovněž ke zlepšení v obou skupinách, ale
výsledky hovořily více ve prospěch experimentální skupiny (kinesio tejpu). A konečně
ve studiích Yoshida (2007), Bae (2014), Chakeri (2015) a Öztürk (2016) bylo shledáno
zlepšení pouze pro experimentální skupinu (kinesio tejp). Všechny tyto studie se ovšem
zabývaly aplikací kinesio tejpu u patologických stavů. Výjimkou je v tomto ohledu práce
Musilové (2012), která aplikovala tejpy na zdravé probandy a shledala statisticky
významné zvýšení RP. Z výše uvedeného tak vyplývá, že výchozí poloha pro aplikaci
kinesio tejpu mohla sehrát určitou roli při dosažených výsledcích v této diplomové práci.

Třetím problémem by mohl být způsob aplikace. Je možné, že mírné napětí
kinesio tejpu, které je dáno aplikací technikou paper off tension (tedy 10-15 %) způsobilo
v tomto případě omezení RP. Ačkoliv se udává, že při napětí tejpu do 50 % lze očekávat
efekt smrštění kinesio tejpu a veškeré techniky, kde je cílem „omezení“ RP mají napětí
nad 50 % (Doležalová 2011, Kobrová 2012). Tento stav je tak nejspíše dán kombinací
výše uvedených souvislostí, zejm. by na vině mohla být výchozí poloha, neboť v ní
dochází ke snížení dráždivosti svalového aparátu (Holubářová 2014) a tím pádem by zde
mohla být určitá prodleva, než se efekt kinesio tejpu projeví.

Je ovšem velmi zajímavé, že kontrolní skupina, ač nevykazuje statisticky
významné ovlivnění RP, tak při porovnání s výsledky experimentální skupiny zde došlo
ke zvýšení RP u více probandů. To částečně potvrzuje moji hypotézu, že napětí kinesio
tejpu mohlo způsobit omezení RP, neboť tejp Fixomull® Stretch není protažitelný do
délky. V případě kontrolní skupiny se tak podařilo potvrdit druhou hypotézu, neboť nebyl
shledán statisticky významný rozdíl mezi stavem před aplikací placebo tejpu a okamžitě
po jeho aplikaci.

Při porovnání obou skupin nebyl rovněž shledán statisticky významný rozdíl. Což
je podobný výsledek, ke kterému došly některé studie, např. již výše uvedené studie
Aguilar-Ferrándiz (2014) a Álvarez-Álvarez (2014), kde sice bylo pozorováno statisticky
významné zlepšení v obou skupinách, ale mezi výsledky obou skupin nebyl shledán
statisticky významný rozdíl. Stejný výsledek byl pozorován také ve studii Tsai (2009).
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Vzhledem k tomu, že probandi byli do této diplomové práce specificky vybráni,
nelze získané výsledky vztáhnout na celou populaci. To by bylo možné v případě, že by
se studie účastnilo mnohem více probandů. Výsledky jsou tak pouze platné pro úzkou
skupinu jedinců (specifikace zúčastněných probandů viz Kapitola 4.2).
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7 ZÁVĚRY
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit okamžitý účinek aplikovaného kinesio

tejpu na změnu RP Th páteře v sagitální rovině u zdravých jedinců. Změna RP byla
hodnocena indexem sagitální pohyblivosti hrudní páteře. V teoretické části práce je
probrána problematika metody tejpování jako celku a také jsou probrány anatomicko-
kineziologické aspekty flexe a extenze Th páteře.

Práce má charakter jednoduše zaslepeného randomizovaného pokusu, kterého se
zúčastnilo 30 specificky vybraných zdravých proband. Před realizací pokusu byly
stanoveny dvě hypotézy. Jedna hypotéza pro aplikovaný kinesio tejp (experimentální
skupina) a jedna hypotéza pro aplikovaný placebo tejp (kontrolní skupina).

První hypotéza, která na základě dostupných teoretických podkladů předpokládala
okamžité zvýšení RP se nepotvrdila, tedy kinesio tejp nebyl schopen zvýšit RP Th páteře
v sagitální rovině. Druhou hypotézu, která se týkala placebo tejpu, se podařilo potvrdit,
tedy aplikovaný placebo tejp neovlivnil RP Th páteře v sagitální rovině ve smyslu jeho
zvýšení. Celkově tak byl cíl diplomové práce splněn.

Nemyslím si ovšem, že by díky tomu práce utrpěla na své odborné úrovni. Naopak
negativní výsledek je dle mého názoru mnohem cennější, neboť ukazuje, tak říkajíc, kudy
cesta nevede. Navíc většina uvedených prací vždy, tak říkajíc recykluje jeden způsob
aplikace kinesio tejpu, který byl jednou někým vysloven a tím tak dochází zpravidla
pouze k potvrzení správnosti této aplikace a nevzniká tak prostor pro vytváření nových
idejí a možností aplikace kinesio tejpu. Tato práce tak ukazuje jiný možný způsob
aplikace kinesio tejpu. Aby ovšem bylo skutečně možné rozhodnout o správnosti
(funkčnosti) či nesprávnosti (nefunkčnosti) mnou vymyšleného a na základě teorie
podloženého způsobu aplikace kinesio tejpu, bude nejprve nutné stanovit, který faktor
(faktory) tento výsledek způsobil, tedy bude nutné provést několik další pokusů, kde by
se postupně výše uvedené faktory a jejich vliv na výsledek pokusu podařilo potvrdit či
vyvrátit.

Na základě získaných výsledků, tak zatím momentálně nelze doporučit způsob
aplikace kinesio tejpu, který byl v této diplomové práci použit pro zvýšení RP Th páteře.
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PŘÍLOHA 1 – VYJÁDŘENÍ ETICKÉ KOMISE UK FTVS



PŘÍLOHA 2 – VZOR INFORMOVANÉHO SOUHLASU



PŘÍLOHA 3 – PODROBNÁ POPISNÁ STATISTIKA PRO
EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINU

Tabulka 14 – Popisná statistika – Ottova inklinační vzdálenost – experimentální skupina
Před aplikací Po aplikaci

Průměr 3,13 Průměr 2,73
Chyba střední hodnoty 0,29 Chyba střední hodnoty 0,24
Medián 3,00 Medián 2,50
Modus 3,50 Modus 2,00
Směrodatná odchylka 1,14 Směrodatná odchylka 0,92
Rozptyl výběru 1,30 Rozptyl výběru 0,85
Špičatost 0,24 Špičatost 1,24
Šikmost 0,16 Šikmost 1,08
Rozdíl max-min 4,50 Rozdíl max-min 3,50
Minimum 1,00 Minimum 1,50
Maximum 5,50 Maximum 5,00
Součet 47,00 Součet 41,00
Počet 15,00 Počet 15,00

Tabulka 15 – Popisná statistika – Ottova reklinační vzdálenost – experimentální skupina
Před aplikací Po aplikaci

Průměr 1,67 Průměr 1,70
Chyba střední hodnoty 0,19 Chyba střední hodnoty 0,16
Medián 2,00 Medián 2,00
Modus 2,00 Modus 2,00
Směrodatná odchylka 0,72 Směrodatná odchylka 0,62
Rozptyl výběru 0,52 Rozptyl výběru 0,39
Špičatost 1,05 Špičatost -0,43
Šikmost -0,51 Šikmost 0,39
Rozdíl max-min 3,00 Rozdíl max-min 2,00
Minimum 0,00 Minimum 1,00
Maximum 3,00 Maximum 3,00
Součet 25,00 Součet 25,50
Počet 15,00 Počet 15,00



Tabulka 16 – Popisná statistika – Index sagitální pohyblivosti hrudní páteře – experimentálnískupina
Před aplikací Po aplikaci

Průměr 4,80 Průměr 4,43
Chyba střední hodnoty 0,40 Chyba střední hodnoty 0,30
Medián 5,00 Medián 4,00
Modus 5,50 Modus 4,00
Směrodatná odchylka 1,57 Směrodatná odchylka 1,15
Rozptyl výběru 2,46 Rozptyl výběru 1,32
Špičatost -0,68 Špičatost -0,90
Šikmost -0,07 Šikmost 0,43
Rozdíl max-min 5,50 Rozdíl max-min 3,50
Minimum 2,00 Minimum 3,00
Maximum 7,50 Maximum 6,50
Součet 72,00 Součet 66,50
Počet 15,00 Počet 15,00



PŘÍLOHA 4 – PODROBNÁ POPISNÁ STATISTIKA PRO
KONTROLNÍ SKUPINU

Tabulka 17 – Popisná statistika – Ottova inklinační vzdálenost – kontrolní skupina
Před aplikací Po aplikaci

Průměr 3,13 Průměr 2,97
Chyba střední hodnoty 0,32 Chyba střední hodnoty 0,36
Medián 3,00 Medián 3,00
Modus 3,00 Modus 3,00
Směrodatná odchylka 1,25 Směrodatná odchylka 1,39
Rozptyl výběru 1,55 Rozptyl výběru 1,95
Špičatost 3,38 Špičatost 4,61
Šikmost 1,22 Šikmost 1,67
Rozdíl max-min 5,50 Rozdíl max-min 6,00
Minimum 1,00 Minimum 1,00
Maximum 6,50 Maximum 7,00
Součet 47,00 Součet 44,50
Počet 15,00 Počet 15,00

Tabulka 18 – Popisná statistika – Ottova reklinační vzdálenost – kontrolní skupina
Před aplikací Po aplikaci

Průměr 1,43 Průměr 1,57
Chyba střední hodnoty 0,23 Chyba střední hodnoty 0,21
Medián 1,50 Medián 2,00
Modus 1,50 Modus 2,00
Směrodatná odchylka 0,90 Směrodatná odchylka 0,80
Rozptyl výběru 0,82 Rozptyl výběru 0,64
Špičatost -0,40 Špičatost 0,74
Šikmost -0,36 Šikmost -0,73
Rozdíl max-min 3,00 Rozdíl max-min 3,00
Minimum 0,00 Minimum 0,00
Maximum 3,00 Maximum 3,00
Součet 21,50 Součet 23,50
Počet 15,00 Počet 15,00



Tabulka 19 – Popisná statistika – Index sagitální pohyblivosti hrudní páteře – kontrolnískupina
Před aplikací Po aplikaci

Průměr 4,57 Průměr 4,53
Chyba střední hodnoty 0,31 Chyba střední hodnoty 0,38
Medián 4,50 Medián 4,50
Modus 4,50 Modus 5,00
Směrodatná odchylka 1,21 Směrodatná odchylka 1,47
Rozptyl výběru 1,46 Rozptyl výběru 2,16
Špičatost 5,46 Špičatost 3,48
Šikmost -1,76 Šikmost -0,04
Rozdíl max-min 5,50 Rozdíl max-min 7,00
Minimum 1,00 Minimum 1,00
Maximum 6,50 Maximum 8,00
Součet 68,50 Součet 68,00
Počet 15,00 Počet 15,00


