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Téma práce je necekané, ale velice aktuální a fyzioterapeutickyvelmi zajímave zpracováno.
Z celé práce je patrná silná a pritom vecná osobní zasvecenost probandky.
Predkládaná práce má 94 stran, jednotlivé cástijsou vyvážene cleneny,je podložena 55
citacemi, z toho 44 zahranicních zdroju, má 10príloh fotografií, grafu a speciálmno dotazníku
- prílohac. 6 s 21 otázkami.
Z textu je patrné, že se probandka intenzivne zabývá podstatou a významem nedocenené a
zatím opomíjené fyzioterapie zranení vytrvalostních bežcu. Duvodem mohou být i urcité
rozpaky nad daným tématem ci urcitá bezradnost jak problémy rešit.
Prehled poznatku je úzce zameren na problematiku spojenou s výskytem nejcastejších
poranení nohy u vytrvalostních bežcu. Prináší polemiku nad prícinou a puvodem nejcastejších
bežeckých zranení, hledá souvislosti mezi vznikem bežeckého zranení, standardne
používanou bežeckou obuví a technikou došlapu. Zabývá se komercní otázkou znackové
obuvi, její ceny a castosti koupe nových bot.
Významnáje kapitola 2.1, která se velmi obsáhle zabývá kineziologií behu. Poukazuje na
problematiku došlapu na patu jako jednu z nejcastejší príciny bolestí kolenního kloubu, ale
bez rizika vzniku zranení.
Praktická cást zahrnuje dotazník, který absolvovalo 383 bežcu. Casové rozmezí 2 let je
obdobím, kdy se projevilo zranení u 48% bežcu. Práce se zabývá i názorem na lécbu zranení,
od nejcasteji doporucovaného klidu, až po lécitelské pokusy.
Diskuseje vedena vecne, polemicky presne vystihuje ruzné názory na vznik zranení,
nejcasteji kolenmno kloubu, dále na prícinu vzniku Achilotendinopatií, femoropatelárních
syndromu a dalších, používání bot s odtlumenou patou a kontrolou pronace. Dává tomu, kdo
ji cte prostor pro vytvorení vlastního názoru a soucasne nabízí konfrontacní rešení
predneseného tématu. Je bohate podporena citacemi z referencního seznamu.
Grafickyje text bezchybne zpracovaný, bez gramatických chyb a preklepu. Na mé upozornení
je text zprošten hovorového slangu, má pekne zpracované prílohy s barevnou a názornou
fotodokumentací.

Jako vedoucí práce bych ráda zduraznila, že probandka dlouhodobe a sdostatecným
predstihem deadlinu pro odevzdání práce mela text již napsaný a pokud pricházela na
konzultace, tak s pripravenými materiály a v koordinacním casovém postupu s vyhotovením
výsledku dotazníku. Její velmi odpovedný prístup je jasne patrný z kvalitne zpracovaného
tématu práce.

Otázky nemám, casový prostor pro otázky plne poskytuji oponentovi.
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