
Posudek na diplomovou práci Daniela Hynka

Diplomová práce Daniela Hynka „Úrazovost v lyžařských střediscích v České republice“
obsahuje 117 stran textu, doplněných o 31 grafů, 7 tabulek a 20 obrázků. 
Seznam použité literatury obsahuje 72 titulů domácích a zahraničních autorů. 

Diplomová práce předkládá komplexní informace o úrazovosti v lyžařských střediscích 
v České republice. Získaná data se týkají počtu a charakteristiky úrazů, jejich lokalizace a 
výskytu v souvislosti s právě vykonávanou sportovní činností v lyžařském středisku. Data 
z průběhu posledních deseti let jsou doplněna ilustrativně o data z různých časových období i 
z ostatních evropských zemí. Počty úrazů jsou pro snadnější srovnávání přepočítávány na 
faktory, určující míru úrazovosti a statistickou hodnotu průměrného počtu dní mezi úrazy. 
Vzhledem k tomu, že se vždy nejedná o shodná časová období, nelze z porovnání těchto 
hodnot vyvozovat závěry pro porovnání s počty úrazů v ČR.
Shromážděná data z ČR za posledních deset let jsou graficky zpracována a přehledně tak 
dokumentují změny, které v uplynulých letech nastaly. 
Po formální stránce je práce velice přehledná, pro posouzení datové konfigurace je vhodně 
doplňována dokumentujícím grafickým zobrazením. Práce má logické členění bez závažných 
formálních chyb.
Po obsahové stránce je práce velice podrobná, autor čerpal a zpracoval informace z mnoha 
odborných publikací, které se úrazovostí a bezpečností při zimních aktivitách zaobírají. 
Kapitola o konkrétních úrazech je doplněna autentickými obrázky konkrétních poranění, 
vzniklých právě při lyžování. 
Závěrečná diskuse je věnována stručnému hodnocení výsledků sledování a zároveň hledání
příčin, jak opětovný nárůst úrazovosti v našich lyžařských střediscích zastavit a snížit.
Celkově je na zpracování diplomové práce znát velká zkušenost a zapálení diplomanta 
v tomto oboru, zároveň i zkušenost z práce u Horské služby ČR.

1. jakým způsobem by bylo možné zkvalitnit podkladové materiály pro hodnocení 
úrazovosti při zimních aktivitách v ČR a k čemu by to vedlo?

2. jakým způsobem a zda vůbec k tomu dochází, aby o těchto údajích byly informováni 
provozovatelé lyžařských areálů? 

Doporučuji předloženou diplomovou práci k úspěšné obhajobě.

V Praze dne 30.4.2013 vedoucí práce
PaedDr. Tomáš Gnad


