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Předložená diplomová práce na téma „Elektromyografická analýza 

svalů dolní končetiny v závislosti na rostoucí svalové únavě“ je zpracována 

za použití 66 citovaný pramenů na 68 stranách textu s 52 stranami příloh.  

 

Práce je systematicky, v souladu s požadavky na diplomové práce, 

členěna do 7 kapitol. Cílem práce je dle autora „ zjistit změny ve spektrálním 

rozložení EMG signálu při dlouhodobější odporové zátěži dolních končetin, a 

dále také změny amplitudy při této činnosti vlivem rostoucí svalové únavy“. 

Autor předpokládá, že v důsledku nastupující únavy svalu dojde k nárůstu 

amplitudy EMG a současně k poklesu hodnot sledovaných parametrů 

frekvenčního spektra.  

 

V teoretické části práce se autor na 28 stranách věnuje obecné 

problematice vzniku akčního potenciálu, registraci povrchového EMG a 

některým matematickým metodám následného zpracování EMG signálu. 

Současně se v této kapitole zabývá problematikou nástupu svalové únavy. Tato 

část práce je zpracována korektně, autor cituje práce, které potvrzují jeho 

základní hypotézy. Snad trochu zbytečné jsou citované matematické vzorce, 

protože jednotlivé metody jsou jen lehce zmíněny a vlastní výpočet je 

komplikovanější. Spíše bych doporučil více se věnovat rozdílu mezi centrálním 

a periferním typem svalové únavy.  

 

Empirická část práce je zpracována na 17 stranách textu, obsahuje cíle, 

hypotézy, metodiku a výsledky práce. V metodice práce autor charakterizuje 

výzkumný soubor, popisuje registraci elektromyografického signálu a jeho 

postupný transport do programu Matlab a IriginPro 8. Bohužel v této části práci 

nacházím hrubý nedostatek v popisu metodiky vlastního experimentu a 

zpracování elektromyografického signálu. Není zde uveden postup měření, 

především při jaké zátěži probandi začínali, jak byla tato zátěž stanovena, zda-li 

byla pro všechny stejná. Dále zde není vůbec popsán vlastní postup výběru 

elektromyografického signálu, který byl dále hodnocen. Není naprosto zřejmé, 

jak dlouhý byl hodnocený časový interval EMG signálu, ze které části měření 

byl vybrán a zda byl pro všechny probandy stejný. Z těchto důvodů nelze ani 

posoudit výsledky uváděné autorem, protože nelze sledovat jejich validitu. 



Předložená diplomová práce se zabývá především matematickým 

zpracováním EMG signálu, bohužel v metodice není studovaný úsek ani 

podmínky, za kterých byl tento úsek získán, popsán. Doporučil bych se zabývat 

i otázkou využití výstupu celé práce, protože ze současné podoby práce není 

jasný. Předkládané hypotézy jsou totiž obecně známými parametry nástupu 

svalové únavy.  

 

 

Závěr: 

Diplomová práce  Bc. Lukáše Raby nesplňuje požadavky, které jsou kladeny na 

magisterské diplomové práce, a proto nedoporučuji její práci komisi pro SZZK 

k obhajobě.  
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