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Diplomová práce je zpracovaná na 85 stranách, spolu se sedmi přílohami. Základem pro 

uvažování, volbě cíle a k celkovému zpracování práce, mu bylo prospěšné studium 39 

publikací, z nichž řada je cizojazyčných. Kromě uvedeného, je práce založena na 

dlouhodobějších zkušenostech a experimentování s lyžařskými možnostmi amputovaných 

spoluobčanů nejen diplomanta, ale i vedoucího práce.  

Práce má odpovídající metodologické členění. V teoretické části se autor zabývá krátkým 

historickým přehledem lyžování i lyžování osob se zdravotním postižením. Protože lyžařská 

dovednost osoby s tělesným postižením, v našem případě konkrétně s amputací, je závislá 

nejen na jejím pohybovém nadání, ale i na protéze a dalších jednotlivostech, je v textu mnoho 

důležitých informací o stehenních protézách, tvarech kolenních kloubů, pahýlových lůžek 

apod.  

Část 2.5 se věnuje v současné době špičkovým protetickým kolenním kloubům a chodidlům, 

které jsou k použití i při lyžování a proto jsou též v soustředěném zájmu učitelů lyžování. Na 

nich totiž závisí veškeré úvahy o metodických krocích při výuce lyžování. Mezi postupy 

lyžařského zdokonalování v zahraničí, je právem vysoko hodnocena také Česká škola 

lyžování. Další text se podrobněji zabývá metodikou lyžování i jejím rozborem. Zbývající 

teoretická část je věnována „aplikovanému“ lyžování, technice a metodice. 

Cíl práce je stručně a jasně formulován, podobně jako úkoly práce. 

Výsledky a diskuse jsou přehledně, odpovídajícím způsobem zpracovány. 

 

Připomínky: 

 Není správná formulace, jazykové vyjádření …“…někdy v pokrčení trupu, někdy 

v horní poloze“. (s. 24) 

 Vysvětlení zkratky APUL. 

 Domnívám se, že vzhledem k počtu pokusných osob, by bylo vhodnější formulovat 

vědecké otázky než hypotézy. Protože na základě čeho já se domnívám…. 

 „V lednu 2019 proběhlo ve veřejném lyžařském středisku…“. 

 

 



Dotazy: 

 V čem spočívá princip tzv. Ultimátního lyžování, jehož název se mi jeví jako velmi 

nepřesný. 

 Prosím o výklad k 1. odstavci na s. 24. 

 

Závěr: 

Diplomová práce Bc. Filipa Hruši  patří mezi první práce, které se cíleně zabývají způsobem 

vyučování lyžařů s amputací dolní končetiny. Metodika lyžování, uvedená v práci,  je 

koncepčně, k cíli pohybového učení lyžaře s amputací  promyšlena, rozumně interpretována a 

opírá se o získané výsledky z použitého měření. Velký pokrok spatřuji v tom, že amputovaný 

občan se učí lyžovat na obou dolních končetinách.  

Práci doporučuji k obhajobě; odpovídá nárokům, které jsou na ni kladeny studijním a 

zkušebním řádem. 
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