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Popis práce
Práce se věnuje klinickému v],užití povrchové elektromyografre. Cílerr-r práce je

souhm poznatků o problematice a jejich porovnání, jako i plaktická část s názomým
příkladem užití EMG v praxi' Práce je popisovaná na 56 stlanách, 7 stlan za]tnuje refelenóní
seznam a na 10 stránáchje příloha'
Bibliografický odkaz má být celý v cizímjazyce, ploto bych ho očekávala na nové straně.

stavba práce
Práceje obsahově rozdělená na teoretickorr a praktickou část'
V teoretické části se autorka věnuje Základním informacím o přenoslr vzruch a na

svalu a tak i podstatě svalové aktivity, taky podává informace o fungování povrcl]ové EMG
sjeho úskalími jako i snutností úprav získaných záznamů- Chybí tam vysvětlení, proč se
I} hle úpraV) dčlaji'

Praktická část obsahuje 2 příklady vyuŽití S-EMG v klidcké části' výsledky rněření
jsou přehledně zaznamená1y v tabulkách a gmfech s vysvět]ením v textu.

V první studii poukazuje autorka na moŽnost lyužití SEMG jako biofeedbacku ke
sníŽení aktivity m. trapezius při stereotypu abdukce' Myslí si autorka, že věk 2 probandek zrle
mťlže brát roli pii výsledcíclr? Co znanená, že při korigovaném pohybu dochází k výrazné
addukci lopatek?

Dnůá studie ukazuje moŽnost využití SEMG v hodnocení terapie' Probandem je žena
bez poruch v pohybovén aparátu. co to znamená? Má autorka k dispozici RTG a MRI
vyšetření? Jak by autorka vysvětli]a nfuust aktivity vastus medialis při centrovaném postavení
o 660%? Je to vůbec moŽné? T}'to všechny postřehy byly tž minu1ý rok, avšak bez efektu'
práce se skoro vůbec nezněnila.

Práceje doplněná o obrazovou přílohu. která má splávné odkazy v textu.

Citace a práce s literaturou
Autolka čerpá z domácich. tak i ze zaiŤaničních zdrojů, periodik iodbonrých

neperiodik, taky využívá internetové zdroje. odkazuje se na 52 z&ojů, v pláci se vyskýuje 3
odkazy v textu' ktelé nejsou v referenčním seznamu (str' 38 3x).

V piedložené práci autorka nepoužila přínou citaci ani parafráze, a když se tak stďo,
není toto adekvátně označeno, což poukazuje na niŽší odbornou pláci s přebláním textu.

v odkazech v textu autolka nezv]ádá spravllou folmu citace d,"ou a v]ce autolů. což se
děje opakovaDě (stl. 37 poslední odstavec, 38 2. odstavec, 39, 4l - 43). Na stl. 42
sp ngťová & Palaščlíková sú tieto dve mená od jednej autorky. citace od Silbernagla (2004)



jsou všechrry jenom za jednoho autora,
15 ).

Na stlanách ó0 _ 63 autorka v citacích
normu ISO 690.

Formální náležitosti
Autorka předložila pláci, ktelá po fomální stránce splliuje požadavky na bakalářské

práce kladeÍé' Práce obsalruje všechly Íbmální náležitosti' Grafická strárka pláce je snížená
nezarovnálím textu do b]oku ua str. 37 38, 60, 65 72. Neshledalajsem závaŽné stylislické
[edostatky' v pláci se občasně vyskÍují pieklepy, chybějící mezeťy' slova \ nespIá\,nem
zněni dle slovenské gramatiky a pravopisu ( napr' str. 39 zrovnávanie zdravej a nemocnej

Malým nedostatkem je chyběiící oddělování předloŽek, spojek, zkatek na konci
řádků' ktelé již patří do řádků následujících a to v celén textu'

Využitelnost
Práce podává souhm informací v teoretické i praktické části o možnostech využití

pouchové elektromyoglafie, opírá se o práce donácích i zalrraničních autoú a unožňuje
čtenářovi získat infomace s možnosti zamyšlení se nad možnostmi klinického využití.
Praktícká část ukazrÚe možnost v1'užití SEMG v klinickém v}'užití' což hodnotím ve1mi
kladně.

PIáce je stylizovaná přehledně, autoíka se snaží předevšín podat nejnovější znďosti
týkající se řešené problematiky'

MnoŽství z těchto chyb bylo vyčteno již při mirurlé obhajobě, práce se zdá být více
méně stejná, autolka ani neopraviia všeclmo' coji bylo v posudcích vytknrrto'

Doplňující otázky k obhajobě:
1. Jak si autorka piedstavuje relaxaci svalů u spasticity?
2. PIoč se dělá úprava signálu z EMG?
3' K čemu by autorka v}'užila S-EMG ve vodnim plostiedí?
4. KteqÍ ze dvou užitých způsobu S-EMG by autorka vyuŽila více a pro jaký t}p

pacientů?

ZáyěÍ
PIáci splňuje požadavky kladené na tento druh pláce, pťoti ji doporučuji k obhaiobě.

íení v Žádé citaci spoluautor Despopoulos ( str. 12

pouŽívá i jména, nebo jmenné zkatky' co nesplňuje
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