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Str. 26:  Obr. 1: Plexus lumbosacralis: převzato z http://www.tk.de/rochelexikon/pics/ 

p30572.020-1.html 

Str. 28: Obr. 2: M. soleus: převzato z http://5ksandcabernets.com/2011/10/calf-muscles-

soleus-pain-marathon- training/ 

Str. 43: (Rýznarová, 2005) → (Rýznarová, 2007) 

Str. 50: (Štětkářová,  2006) → (Štětkářová, 2007) 

Str. 54: Akutní ischemie tedy snižuje práh pro H-reflex... → Akutní ischemie tedy zvyšuje 

práh pro H-reflex... 

Str. 56: ... přístroj Nihon Kohden, Neuropack 8 MEB-4200K, s konstantním napěťovým 

výstupem → přístroj Nihon Kohden, Neuropack 8 MEB-4200K, s konstantním proudovým 

výstupem 

Str. 58: za slovem „citlivost“ vypadl celý následující zbytek textu této strany: 

 

 ... záznamu 0,2-10 mV/dílek, pásmová propusť 100-1500 Hz. 

   Analýza dat 

      Data získaná EMG měřením byla zaznamenávána přístrojem Nihon Kohden. Po ručním 

označení amplitud H-reflexu a M-vlny pro všechny hodnoty stimulace, přístroj vygeneroval 

hodnoty odpovědí v mV. Záznamy s parametry stimulace i registrace byly exportovány do 

tiskárny a archivovány v tištěné podobě. Data byla následně zpracována. Byla  vytvořena 

tabulka hodnot stimulace, amplitud M i H odpovědí. Tyto hodnoty byly dále normalizovány 

jako poměrná hodnota k získané Mmax. daného probanda a dané vyšetřované končetiny. 

Hodnota pro Mmax byla určena jako 1. Intenzity stimulace jsme normalizovali jako 

poměrnou hodnotu k hodnotě intenzity stimulace pro Mmax  (která odpovídala hodnotě 1) 

daného probanda a vyšetřované končetiny. Z těchto hodnot jsme sestavili náborové křivky 



v softwaru MS Excel 2007. Směrnice náborových křivek, které označují úhel tečnou 

k průběhu funkce náborové křivky a osou x, byly vygenerovány  funkcí SLOPE v MS 

Excel. Byly vytvořeny souhrnné tabulky všech získaných hodnot, které sloužily pro 

statistickou analýzu.  

  Statistická analýza dosažených výsledků 

     Hodnotili jsme oboustranně hodnoty náborové křivky H-reflexu a M-vlny, Hmax., 

Mmax., prahy H-reflexu a M-vlny, poměr Hmax./Mmax. a směrnici náborové křivky  H-

reflexu do dosažení svého maxima. Data získaná v klinické studii byla porovnána párovým 

t-testem v počítačovém programu Statistica 10.0. Stejným způsobem byly hodnoceny 

symptomatická a asymtomatická strana každého probanda klinické studie.  

 

Str. 81: oprava zdroje č. 21:  CHUGARE, B.; DAS, P.; GHATE, J.; PATOND, K.; 

KORANNE, M.; SINGH, R.  Assessment of nerve conduction in evaluation of 

radiculopathy among chronic low back pain patients without clinical neurodeficit. Indian J 

Physiol Pharmacol. 2010, 54 (1), s. 63-8 

Str. 81-82: doplnění Seznamu použité literatury o zdroje:  

 NARDIN, R. A.; PATEL, M.R.; GUDAS, T.F., RUTKOVE, S.B.; RAYNOLD, 

E.M.  Electromyography and magnetic resonance imaging in the evaluation of 

radiculopathy. Muscle & Nerve. 1999, 22, s.151-155. 

 

 KERZ, T., HENNES, H., FEVE, A., DECQ, P., FILIPETTI, P., DUVALDESTIN, 

P.: Effects of Propofol on H-reflex in humas. Anesthesiology, 2001, Vol. 94, Issue 1, 

s. 32-34 


