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 1. Všeobecná charakteristika práce 
 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1 

Odborný přínos 1 

 2. Aktivita studenta 
 

Míra samostatnosti studenta při práci 1 

Využití konzultací s vedoucím práce 1 

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 1 

 3. Posouzení praktické části práce 

Formulace cíle práce a vytyčení cílů práce 1 

Formulace hypotéz 1 

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 1 

 4. Práce s odbornou literaturou 
 

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1 

 5. Formální stránka práce 
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Úkolem bakalářské práce, jak název napovídá, bylo porovnání různých zařízení pro měření povrchového EMG 
signálu. Společně s tím také otestovat několik ručních elektronických dynamometrů. Oba typy přístrojů použít 
synchronně a zanalyzovat vzájemné souvislosti v měřených signálech. V podstatě se jednalo o sloučení měření 
dvou typů signálů, proto to slovní spojení „… dynamometrů měřících elektromyografické signály“.  

 

Záměrem bylo nalézt v měřených signálech souvislosti, které by bylo možné využít při vytváření robotických systémů 
ovládaných pomocí povrchových signálů EMG.  

 

V teoretické části práce se studentka seznámila s anatomií horních končetin a problematikou měření povrchových 
EMG signálů na horních končetinách. V praktické části se pak věnovala testování přístrojů pro měření povrchového 
EMG a síly pomocí ručních dynamometrů. Při měření a následné analýze dat, kde uplatnila znalosti z teorie 
zpracování signálů, narazila na úskalí spojená se synchronizací dat získaných různými měřicími řetězci.  

 

Studentka v práci prokázala schopnosti samostatně řešit technické zadání a vhodně shrnout dosažené výsledky do 
formy technické zprávy. Splnila všechny cíle práce a přispěla k lepšímu pochopení problematiky měření biologických 
signálů použitelných k ovládání robotických systémů, které se vedoucí práce dlouhodobě věnuje. 
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