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Komentář a připomínky k textu::
Práce přináší souhrnné přiblížení dané problematiky. Teoretická část je přehledná, je navazující posloupnost
kapitol. Práce obsahuje kvalitní obrázkové přílohy. Empirická část je doplněna řadou kvalitně vytvořených
tabulek.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1) Jaké pohybové a sportovní aktivity se Vám zdají být vhodné po rozcvičení komplikované fraktury
v oblasti hlezna?
2) Jak se díváte na použití endoprotéz hlezenního kloubu např. po rozsáhlé fraktuře v oblasti hlezna?

Datum: 18.5.2013
Podpis vedoucího práce: Mgr.Petr Molnár

