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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Analýza a hodnocení elektrické aktivity svalů
Jméno autora: Jakub Vostatek
Typ práce: diplomová
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS)
Katedra/ústav: Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Oponent práce: prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.
Pracoviště oponenta
práce:

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Fakulta strojní,
ČVUT v Praze

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání mimořádně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Hodnocení aktivity svalů z EMG měření je obecně problematické z důvodu velkého šumu ve
výsledném signálů.

Splnění zadání splněno
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které
nebyly zcela splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se
posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Všechny body zadání byly zcela splněny.

Zvolený postup řešení vynikající
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Metodika řešení je dobře definována a podpořena přehledem literatury.

Odborná úroveň Zvolte položku.
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití
podkladů a dat získaných z praxe.
Z odborného hlediska se jedná o dobře zpracovanou práci. V práci mi ale chybí bližší popis metod
využívaných pro analýzu. Autor nejdříve uvádí implementaci (program) a pak vysvětluje princip
činnosti. V oblasti matematického modelování zatížení svalů není uveden zdroj a principy
jednotlivých optimalizačních funkcí, případně zdůvodněn jejich výběr. Cíle práce jsou uvedeny
jenom taxativně, v práci chybí případná pracovní hypotéza. Autor uvádí způsob výpočtu svalové síly,
ale dále podrobně nediskutuji souvislost mezi naměřenou a vypočtenou sílou. V části 4.4.7
Statistické zpracování chybí statistická analýza dat ve formě testů.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce Zvolte položku.
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
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Po formální stránce je práce zpracována na dobré úrovni. Práce obsahuje několik překlepů, které ale
nesnižují čitelnost textu.

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku.
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce.
Charakterizujte výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou
všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda
jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami.
Rozsah zdrojů odpovídá rozsahu práce. V metodách chybí citace zejména u matematického modelu.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků,
nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům,
experimentální zručnosti apod.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné
otázky, které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

1. Jakým způsobem je možné v matematickém modelu zahrnout únavu. Navrhněte úpravu
modelu.
2. Jsou síly ve svalech určené pomocí matematického modelování v souladu s jejich EMG
aktivitou?
3. Uveďte charakteristiku probandů. Jedná se podle Vás o reprezentativní vzorek?
4. Uveďte statistické shodnocení výsledků.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 26.8.2019 Podpis: M. Daniel
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