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PředloŽená bakalářská práce obsahuje celkcln 83 stran, z toho 65 tvoří psaný tcxt a 18 stran tvoří přilohy
a refetenční seznan,' V přehleclu literaturyje uýedeÍo celkern 53 pouŽitých litelámích zdÍojů, z toho 35 titulů
je cizojazyčqých. Práce je doplněna 19 obrázkoýýni ilustraccrri a výsledky praktické části jsou shrnuty v 5
tabulkách a 3 grafech. V referenčním seznarnu chybí 3 literámí zdroje, z kte|Ích autol*a čcryala a uvádi je
r' průbčhu svÓ práce ( Baýnajian' De Luca, 1985, str. 25j De Luc4 201 l, str. 3 7; Hermans, 2000' stl' 60)

Jako cíl práci si autorka stanovila shnout a poIovnat současné poznatky o problenatice povrchovó
eleklÍonyoglafie (dále jen SEMG) a v praktické části pak uklízat názomě práci s povrchovým
c]ckÍoll]yografc a možnosti jeho vpžití'

Práce je rozdělala na teoletickou a praktickou čiíst. V tcoÍetické části se autolka zabývá podstatou
svalové al1ivity, kde popisuje, mnohdy až zbytečně detailně' stavbu svalového vlákna' vaik a šiření akčniho
potenciálu a svalovou kontrakci. Dďší kapitola se věnuje problcmatice povrchové elektromyograí'ie od jejího
vzniku do současnosti, vysvětluje principy lungování SEMG' postatu bipolámího snímání' úpravu získaného
signálu. Dálejsou zde uvedeny některé možnosti využití SEMG v praxi' vhodně doplněnó stÍučným přehledem
provedených studií ýkající se vždy dané témaliky.

V praktické části si autorka dala za cíl ukázat moŽ1osti v1užití SEMG v klinické rehabilitační praxi a
ukázat názomě práci s elcktl'onyografen včetně procesu snímiíní a zpncování sig!álu. K tomuto účelu autoaka
v}'užila příklady na 3 kazuistikách- d\'ě kazuistiky se Zabývaly moŽností v}'uŽití SEMG vizuálniho
biofeedbacku k ovlivnění sva]ové akivity jed otliÚch částí m' trepezills a 1 kazuistika se věnovala využití
SEMG k hodnocení telapic objektivizace svalové aktivity při závěsném stoji z netocly DNs' Každá kMujstika
jc vhodně doplněl1a teoretjckýni argu entacemi a iiteriimími poznatky, ktcÍó předcházely sanotnému něřcní.
v kapiÍole Melodika je pak popsán postup měření v dar'rých situacích, 2,Tracováni signálu. Y kapitde Výsledlg, a
zhodnocení pak autorka pro lepší přehlednost r'1nržila, krorně slovní]ro hodnocení i graíické znazonrčni
výsledků uspořádánful do tabulek a grafů. Vyzdvihla bych autorčilru snahu a zaňyšlení sc nad získalými
výsledký včct1ě vy!žití lÍerámích poznatků ajejich aplikaci k získaýrr r'ýsledkům provedenébo mčřcní.

Kapitola , &Uze obsahuje 5 striinek textu. Diskuze se rozděIala na kapitoln Diskuze k Ícorelickej časti
a Dískusia k Praktickei idsai. v teoretické části diskuze autorka shmu]a současné možnosti poůití SEMG.
I když autolka v úvodu uvádi, Že metoda SEMG má i své nevýlrody' jcdiná zminka o nevýhodách použití
SEMG je zníněna v diskuzi na str' 60. V praktické číjsti diskuze autoÍka popisuje pdbělr jejího wýzkurnu a
kátce pak zmiňuje o porovniíní získaných výsledků s výsledkyjiných studií.

Autorka při tvoření bakalářské prácc p.okázala své schopnosti ve vylrledávání a zpracoviíní infolmací
o tánatu a byla schoprra sa]nostatnč sc vyjádřit k získaným výsledkům své p]'ácc. I kdý byly autorce při její
první obhajobč tóto píáce y záři 2012 kladeny otázky na doplnění určitých nesíovnalostí a chybějících údajů'
týo otázky nebyly' kromě jedrré z nich, v této přeplaoované práci opět zodpovězeny a doplnčny' Ploto si
dovoluji týo otázky, keréjsou uveden v závěru tohoto posudku, položit znor'u k obhajobě.

I přesto, Že práce obsahuje některé nedostatky, doporučuji práci k obhajobě.
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otázkY kobhaiobč:

l. Na s' 43 uvádíte vytžití biofeedbacku ke sníŽení spasticky' Jak si toto v}!Žití vysvět]ujc a.jaké jsou
výsledky pror'edených studií, které se této problematice věnovaly?

2' Na s' 44 v kapitole věÍující se pánct1rínu dnu ur'ádíte, že SEMG studie potvrdily souvislost
s urogenitálními bolestmi aj' Vjakém smyslu zdo bylo SEMG použito a jaké přesně výs1edky SEMG
přineslo'] stejně takje zde uvedeío, Že u žen se při SEMG vyšetření zjistila vysoká základni linie EMG
signálu, ale neni zde uvedeno čeho se vysoká aklivita základni linie EMG týká?

3. Na s. 45 uvádíte pozitivní efckt v}ařití SEMG u psychosomatických onenocněni. Můžete uvést design
a výsledky někte|ých studií' ktelé se tóto problematice věnovaly?

4. y Anotací pÍáce se zmiňujete o tom, že rnetoda SEMG má sr'é wýhody' ale i své limity' Jodiná znínka
o neýhodách metody SEMG je na str. 60 uvedena ncvhodnost pro snímiiní akti\'ity hluboko uložených
sva]ů' Jakéjsou podle vás další limitace a ncýhody použití EMG v klinickó praxi?


