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Predloženábakalárskápráce obsahuje celkem 76 stran, z toho 58 tvorí psaný text a 19 stran tvorí prílohy
a referencní seznam. V prehledu literaturyje uvedeno celkem 50 použitých literárních zdroju a 6 internetových
zdroju, ztoho 35 titulu je cizojazycných. Práce je doplnena 19 obrázkovými ilustracemi a výsledky praktické
cásti jsou shrnutyv 5 tabulkách a 3 grafech.Po stylistickéstránce obsahujepráce nekolik nedostatku: zarovnání
vlevo místo zarovnání do bloku, mezi jednotlivými kapitolamije malé odsazení (text pusobí neprehledne) a
kapitola 2.2.10.4 Využitív športe je naprosto totožná s kapitolou2.2.10.6 Využitív športe. Obsah na s. 5 má pak
od kapitoly 2.2.10 Niektoré možnosti využití SEMG vpraxi jiné ocíslování kapitol než je tomu uvedeno v textu.
V prehledu literatury chybí literární zdroje: str. 38- Zahher, Roy DeLuca, 2012; Valouchová, Pochylová,
Španhelová, 2011; Bínová, Špringrová, 2008; Cowan, Bennell, Hodges, 2002. Prílohy nejsou serazeny a
oznacenychronologickyv takovém poradí v jakém se v textu vyskytují.Príloha c. 11je vložena dvakrát.

Jako cíl práci si autorka stanovila shrnout a porovnat soucasné poznatky o problematice povrchové
elektromyografie (dále jen SEMG) a v praktické cásti pak ukázat názorne práci s povrchovým
elektromyografema možnostijeho využití.

Práce je rozdelena na teoretickou a praktickou cást. V teoretické cásti se autorka zabývá podstatou
svalové aktivity, stavbou svalového vlákna, vznikem a šírením akcního potenciálu a svalovou kontrakcí. Další
kapitola se venuje problematice povrchové elektromyografie od jejího vzniku do soucasnosti, vysvetluje
principy fungování SEMG, postatu bipolárního snímání, úpravu získaného signálu. Dále jsou zde uvedeny
nekteré možnosti využití SEMG v praxi, vhodne doplnené strucným prehledem provedených studií týkající se
dané tématiky. Díky špatné stylistické úprave pusobí kapitola celkem neprehledne (napr. malé mezery mezi
jednotlivými kapitolami).

V praktické cásti si autorka dala za cíl ukázat možnosti využití SEMG v klinické rehabilitacní praxi a
ukázat názorne práci s elektromyografemvcetne procesu snímání a zpracování signálu. K tomuto úcelu autorka
využila príklady na 3 kazuistikách- dve kazuistiky se zabývaly možností využití SEMG vizuálního
biofeedbacku k ovlivnení svalové aktivity jednotlivých.G4stím. trapezius a 1 kazuistika se venovala využití
SEMG k hodnocení terapie. Každá kazuistika je vhodne doplnena teoretickými argumentacemi a literárními
poznatky, které predcházely samotnému merení. V kapitole Metodika je pak popsán postup merení v daných
situacích a metoda zpracování signálu. V kapitole Výsledky a zhodnocení pak autorka pro lepší prehlednost
využila, krome slovního hodnocení i grafické znázornení výsledku usporádáním do tabulek a grafu. Vyzdvihla
bych autorcinu snahu a zamyšlení se nad získanými výsledky, vcetne využití literárních poznatku a jejich
aplikacik získanýmvýsledkumprovedeného merení.

Kapitola Diskuze obsahuje 3 stránky textu. Z toho str. 55 a 56 by svým obsahem spíše mela být
zarazená v kapitole Niektoré možnosti využitia SEMG vpraxi, protože uvádí souhrn nejnovejších svetových
studií a moderní trend výzkumu v oblasti SEMG. Pouze poslední strana diskuze se venuje okrajove urcitému
porovnání, zamyšlení se nad uvedenou problematikou SEMG, což by melo být hlavní náplní kapitolyDiskuze.
Absolutne pak chybí diskuze k praktické cásti této práce a také informace,diskuze a zamyšlení se o nevýhodách
a limitacíchk použití SEMG.

Autorka pri tvorení bakalárské práce prokázala své schopnosti ve vyhledávání a zpracování informací
o tématu a byla schopna samostatne se vyjádrit k získaným výsledkum své práce. I presto, že práce obsahuje
nekteré nedostatky a nejasnosti, kterým by se dalo predejít'pri lepší spolupráci s vedoucím práce, doporucuji
práci k obhajobe.
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V Praze dne 28.8.2012
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Otázky k obhajobe:
1. Na s. 39 uvádíte využití biofeedbackuke snížení spasticity-jak si možnost tohoto využitívysvetluje a

jaké jsou výsledkyprovedených studií, které se této problematicevenovaly?

2. Na s. 40 v kapitole venující se pánevnímu dnu uvádíte, že SEMGstudie potvrdily souvislost
s urogenitálnímibolestmi aj. Vjakém smysluzde bylo SEMGpoužito ajaké presne výsledky SEMG
prineslo? Stejnetakje zde uvedeno, že u žen se pri SEMGvyšetrenízjistila vysoká základní linie EMG
signálu,ale není zde uvedeno ceho se vysoká aktivitazákladní linie EMG týká?

3. Na s. 41 uvádíte pozitivní efekt využití SEMGu velké rady psychosomatickýchonemocnenÍ.Mužete
uvést design a výsledkynekterých studií, které se této problematicevenovaly?

4. Ve výsledcíchna s. 52 uvádíte vysokýnárust svalovéaktivityu snímaných svalu (až o 660%)-jak si
mužetepomocí EMG ozrejmit zda šlo skutecneo fyziologickézvýšení svalu v rámci provádeného
pohybunebo zda sejednalo o projev únavy svalu,protože uvádíte, že nárust amplitudysignáluje
príznakemúnavy svalu?

5. Jakéjsou podle Vás limitace a nevýhodypoužití EMG v klinicképraxi a v klinických studiích?
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