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Poranění šlachových poutek jako jeden z nejčastějších úrazů ve sportovním lezení

Mgr. Kateřina Holubová

Cílem práce je rešeršní zpracování dostupných literárních zdrojů o anatomii, kineziologii a biomechanice ruky a 

šlachových poutek v souvislosti s vlivem sportovního zatížení včetně analýzy, proč právě poranění šlachových 

poutek je nejčastějším úrazem ruky ve sportovním lezení, a jak lze toto poranění efektivně léčit.

splňuje požadavky  na diplomovou práci

velké množství vstupních informací je neideálně členěno - předpokládala bych rozsáhlejší diskuzi (hodně informací je v jiných 

kapitolách a diplomantka tím ztrácí možnost okomentovat je); vysvětlení "uzavřeného úchopu" až na s. 30 

pozitivně hodnotím vysoký počet literárních zdrojů s převahou cizojazyčných pramenů; 

stupeň hodnocení

Různí autoři uvádí jiné procentuální zastoupení poranění šlachových poutek u lezců - k jakému číslu se přiklání 

diplomantka? Máte osobní zkušenost s tímto poraněním popř. jeho léčbou?

obrázky nejsou v dostatečné kvalitě pro tisk a obsahují i původní popisy v angličtině nebo němčině

výborně až velmi dobře dle obhajoby
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