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Na většinu obrázků a tabulek chybí v textu odkazy. A odkazy v textu uvedené nemají jednotnou úpravu. 
Dále chybí číslování jednotlivých příloh.

Jaký je rozdíl v incidenci úrazů při lezení na umělé stěně oproti skalnímu lezení?
Pokud máte zkušenost z praxe, tak který z popsaných terapeutických postupů považujete za nejefektivnější? 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rešeršní  práci, tak hodnotím rozsah a obsah diskuze jako nedostačující. 

Kladně hodnotím převahu zahraničních literárních zdrojů, a to zejména odborných článků, 
avšak jejich citace v seznamu literatury neodpovídá požadované normě. 

V diskuzi chybí adekvátní zhodnocení výsledků vzhledem k charakteru práce.

19 tabulek, 27 obrázků, 3 přílohy

Stanovené cíle práce byly splněny.

Diplomantka pracovala samostatně a pravidelně konzultovala. 

stupeň hodnocení

POSUDEK VEDOUCÍHO MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Mgr. Kateřina Holubová

Bc. Michaela Čížková

Poranění šlachových poutek jako jeden z nejčastějšícj úrazů ve sportovním lezení

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.
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