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Předložená  diplomová práce  na téma „Elektromyografická analýza vlivu 
vibrační činky na svaly horní končetiny“ je zpracována na 67 stranách textu, za 
použití 83 literárních a jiných zdrojů a je doplněna obsáhlým přílohovým 
materiálem, ve kterém jsou zařazeny i 2 publikace, ve kterých byly již 
prezentovány některé výsledky, obsažené v diplomové práci. Je nutné 
připomenout, že diplomantka byla zavzata do dílčího projektu v rámci VZ ¨
řešeného katedrou fyzioterapie UK FTVS.

Práce představuje pilotní studii, provedenou u devíti zdravých probandů s cílem 
porovnat změnu elektrické aktivity m. biceps brachii, m. triceps brachii, horní a 
dolní část m. trapezius při cvičení s vibrující a nevibrující činkou při statické 
zátěži (držení činky v jedné poloze) a při dynamické zátěži (při pohybu v 
loketním kloubu). Jako metodu používá autorka povrchovou elektromyografii. 

Členění práce je do sedmi kapitol a toto je plně v souladu s požadavky na 
diplomovou práci.

V teoretických východiscích práce se autorka zabývá otázkami vibrací, 
zdůrazňuje neurofyziologické aspekty a v neposlední řadě pohlíží na vibrace 
jako na zátěž organismu, poukazuje rovněž na současné vibrační přístroje. Tato 
kapitola týkající se vibrací - vzhledem k tématice v práci řešené - by si 
zasloužila hlubšího rozpracování. Dále v teoretické části je hovořeno o 
kineziologických aspektech loketního kloubu a o postupech elektomyografie. 
Tyto pasáže lze co do rozsahu i obsahu akceptovat.

Ve třetí kapitole jsou vymezeny cíle, hypotézy, čtvrtá kapitola je věnována 
metodice. Tyto kapitoly jsou zpracovány poměrně stručně, a s výskytem 
některých nejasností či nepřesností. Dvě vymezené otázky nejsou zcela jasné, 
konkrétně otázka 2 – je hovořeno o „reakci“ – tato však není blíže 
specifikovaná. Domnívám se, že autorka nemá na mysli reakci, ale že myslí 



aktivitu svalovou. Rovněž tak vymezení otázky první – kde autorka používá 
slovo „vždy“ – je obtížné experimentem postihnout, resp. potvrdit či vyvrátit.

Obdobnou výtku mám i k vymezení hypotéz, které jsou poměrně neobratně 
formulovány – autorka hovoří pouze o vibraci, ale má na mysli zcela konkrétní 
vibraci, a to při použití vibrační činky. Obdobně vymezení hypotézy 2, která 
cituji  „Předpokládám, že reakce svalů blízkých a vzdálených bude stejná, tedy 
jejich zvýšení aktivity bude stejné“ – nespecifikuje o jakou reakci by se mělo 
jednat? O reakci z čeho apod. (tato připomínka již uvedena výše). Rovněž tak 
charakteristika probandů je velmi stručná, postrádám uvedení zda se jednalo o 
osoby s dominantní pravou či levou horní končetinou (v textu je pouze uvedeno 
že byla použita horní končetina, která je používána ke psaní), zda se probendi 
věnují nějaké sportovní aktivitě, jaká je jejich zátěž horních končetin během dne 
a jaké byly pokud ano předchozí úrazy. Autorka uvádí pouze aktuální zdravotní 
situaci.

Jak již jsem uvedla výše, cílem práce bylo provést elektromyografickou analýzu. 
Lze říci, že uvedený cíl se podařilo autorce splnit. Získané výsledky, kterých 
bylo experimentem dosaženo jsou poměrně cenné, jelikož neexistuje mnoho 
studií, které by se podobnou tématikou zabývaly. Krom uvedeného jsou získané 
výsledky cenné také proto, že jich lze využít v rámci terapie či sportu.  

Výsledky, které jsou v příslušné kapitoly prezentovány, jsou zpracovány 
vyhovujícím způsobem, snad jenom místy je nutné vytknout tabulkám jistou 
nepřehlednost.

Kapitola diskuse je předložena na necelých čtyřech stranách, což není rozsahem 
mnoho. Vzhledem k aktuálnosti tématiky by si tato kapitola zasloužila 
jednoznačně většího rozsahu.

K práci mám tyto další drobné připomínky a dotazy:
- U kolika probandů bylo provedeno měření na pravé a u kolika na levé 

horní končetině?
- Lišily se výsledky u probandů, u kterých bylo provedeno šetření na pravé 

a na levé horní končetině?
- S.25, tab.1: není uvedeno, ze kterých zdrojů jsou údaje převzaty

Dotaz pro obhajobu:
Uveďte konkrétní doporučení pro praxi, která vyplývají z Vámi provedeného 
experimentu.
Uveďte, proč byla pro experiment zvolena nejlehčí vibrační činka, která
existuje.



Závěr:

Předložená diplomová práce i přes výše uvedené připomínky splňuje základní 
požadavky, které jsou na diplomové práce kladeny a doporučuji proto komisi 
pro SZZK přijmout diplomovou práci Bc. Zuzany Loučkové k obhajobě a 
navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře.

v Praze 30.4. 2012

Doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc.
     katedra fyzioterapie UK FTVS
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