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Popis práce
Práce se venuje klinickému využití povrchové elektromyografie. Cílem práce je

souhrn poznatku o problematice a jejich porovnání, jako i praktická cást s názorným
príkladem užití EMG v praxi. Práce je popisovaná na 50 stranách, 7 stran zahrnuje referencní
seznam a na 10 stranách je príloha.

Stavba práce
Práce je obsahove rozdelená na teoretickou a praktickou cást.
V teoretické cásti se autorka venuje základním informacím o prenosu vzruch a na

svalu a tak i podstate svalové aktivity, taky podává informace o fungování povrchové EMG
s jeho úskalími jako i s nutností úprav získaných záznamu. Na str. 9 se opakují autorce
informace o svalovém vlákne. Na str. 12 je u citace Cram diskrepance v roku vydání clánku
s datem uvedeným v referencním seznamu. Na str. 27 je v pododdílu 2.2.7.2 se autorka 2x za
sebou odkazuje na prílohu 6. Pododdíly 2.2.10.4 a 2.2.10.6 jsou naprosto identické. Na str. 39
v pododdílu Biofeedback se autorka odvolává na informace ruzných studií. Kterých?

Ocekávala bych, dle cíle práce, že teoretická cást bude mít vlastní krátký záver se
zhodnocením autorky a porovnání získaných informací.

Praktická cást obsahuje 2 príklady využití S-EMG v klinické cásti. Výsledky merení
jsou prehledne zaznamenány v tabulkách a grafech s vysvetlením v textu. Tabulky jsou užity
v príloze, kde je ale oznacená jednotlivá tabulka císlem prílohy i tabulky, což je méne
prehlední, zejména v textu, kde je odkaz na císlo grafu.

V první studii poukazuje autorka na možnost využití SEMG jako biofeedbacku ke
snížení aktivity m. trapezius pri stereotypu abdukce. Myslí si autorka, že vek 2 probandek zde
muže hrát roli pri výsledcích? Co znamená, že pri korigovaném pohybu dochází k výrazné
addukci lopatek?

Druhá studie ukazuje možnost využití SEMG v hodnocení terapie. Probandem je žena
bez poruch v pohybovém aparátu. Co to znamená? Má autorka k dispozici RTG a MRI
vyšetrení? Jak by autorka vysvetlila nárust aktivity vastus medialis pri centrovaném postavení
o 660%? Je to vubec možné?

Práce je doplnená o obrazovou prílohu, která má správné odkazy v textu.

Citace a práce s literaturou
Autorka cerpá z domácích, tak i ze zahranicních zdroju, periodik i odborných

neperiodik, taky využívá internetové zdroje. Odkazuje se na 50 zdroju, v práci se vyskytuje 5
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odkazu v textu, které nejsou v referencním seznamu (str. 38 3x., str. 43., str. 55). 76% odkazu
není starších 10 let.

V predložené práci autorka nepoužila prímou citaci ani parafráze, a když se tak stalo,
není toto adekvátne oznaceno, což poukazuje na nižší odbornou práci s prebráním textu.

Formální náležitosti

Autorka predložila práci, která po formální stránce splnuje požadavky na bakalárské
práce kladené. Práce obsahuje všechny formální náležitosti. Orafická stránka práce je snížená
nezarovnáním textu do bloku, clenení obsahu, pro užití malého rádkování, je neprehledné.
Neshledala jsem závažné stylistické nedostatky, v práci se obcasne vyskytují preklepy (napr.
str. 8 - štúdiaJmi, str. 25 .. .obtažujúca... spíšeobtiažna,ai.), slova v nesprávnémznení dle
slovenské gramatiky a pravopisu ( napr. str. 28 rezistancia, str. 34 zrovnávanie zdravej a
nemocnej koncatiny..., str. 35 vyvrtnutie clenku, str. 46 subjekty stály, str. 53
vybalansovanie, str. 55 kinesiologie, ai.), chybející cárky ve složených vetách (str. 49 -1. veta,
str. 56 - 2. veta, str. 57 - poslední rádek, ai.)

Malým nedostatkem je chybející oddelování predložek, spojek, zkratek na konci
rádku, které již patrí do rádku následujících a to v celém textu.

V obsahu práce chybí referencní seznam a seznam príloh.
V referencním seznamu se nepíše rodné jméno autora, což je v predložené práci

použito ve 13 citacích (viz doporucení CSN ISO 690 Dokumentace - Bibliografická citace).
V práci autorka používá rozdílné rádkování - obsah práce versus text, taky

v referencnímseznamu,takyjsou nevhodneužity2 fonty(napr.str.35,41 - citace).

Využitelnost
Práce podává souhrn informací v teoretické i praktické cásti o možnostech využití

povrchové elektromyografie, opírá se o práce domácích i zahranicních autoru a umožnuje
ctenárovi získat informace s možnosti zamyšlení se nad možnostmi klinického využití.
Praktická cást ukazuje možnost využití SEMO v klinickém využití, což hodnotím velmi
kladne.

Práce je stylizovaná prehledne, autorka se snaží predevším podat nejnovejší znalosti
týkající se rešené problematiky. Cíl práce se tedy autorce cástecne podarilo splnit.

Doplnující otázky k obhajobe:
1. Jak si autorka predstavuje relaxaci svalu u spasticity?
2. Proc se delá úprava signálu z EMO?
3. K cemu by autorka využila S-EMO ve vodním prostredí?
4. Který ze dvou užitých zpusobu S-EMO by autorka využila

pacientu?
více a pro jaký typ

Záver

Práci splnuje požadavky kladené na tento druh práce, proti ji doporucuji k obhajobe.
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