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Analýza rizikových faktorů pro vznik tendinopatií u běžců

Cílem této rešeršní práce bylo vyhodnotit nejvýznamnější rizikové faktory tendinopatie Achillovy šlachy, zpracovat diagnostické 

postupy a posoudit účinnost terapeutických přístupů u této diagnózy. 
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Výběr tématu autora je aktuální s velkým klinickým dosahem. Rešeršní práce je rozsáhlá s kvalitním výběrem článků. Výsledky práce 

jsou však málo přehledné, byly by vhodné tabulky a také bych očekával podrobnější zpracování výsledků v jednotlivých okruzích 

výzkumnách otázek. Přesto však práce obsahuje veškeré náležitosti a výsledky jsou aplikovatelné do klinické praxe. Otázka k 

obhajobě: Ve své práci popisuje jednotlivě různé terapeutické postupy, ale dle mého názoru se klinické praxi terapeutické postupy 

kombinují. Jaké jsou nejrozšířenější terapeutické postupy u tendinopatie Achillovy šlachy?

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


