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Nejčastější obtíže při veslování - analýza a možnosti prevence a kompenzace. 

Cílem této dotazníková práce na 218 probandech je zhodnocení nejčastějších obtíží a poškození pohybového aparátu u veslařů v ČR ve 

věku 15-40 let. 
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podpis oponenta práce

Teoretická i praktická část je zpracovaná dobře. Autorka používá základní statistické metody ke zpracování jednotlivých částí 

dotazníku. Jejich interpretace je přehledná a diskuze odpovídající. V práci mě však chybí více fyzioterapetický pohled na prevenci. Sice 

se jí autorka zabývá, ale dle mého názoru by větší řešerše a možná přesněji stanové dotazníkové otázky vedly k většímu praktickému 

využití získaných informací. Otázka k obhajobě: V práci diskutuje problematiku chirurgického a konzervativního řešení problémů. 

Píšete, že pouze 1,3% obtíží jsou řešeny operačním přístupem. Které obtíže jsou tedy nejčastěji řešeny chirurgickou cestou a nelze jim 

zabránit správnou preventivně - léčebnou fyzioterapií? 

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledala, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány anebo parafrázovány. 
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