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Aktuálnost tématu, obsahová struktura, formulace problému a cíle práce: 

Téma práce je aktuální vzhledem k rozšiřování lezeckých stěn a aktivit. Téma si zvolila 

autorka na základě svého zájmu. Problém a cíl práce je nastíněn v úvodu, není formulován ve 

zvláštní podkapitole, avšak zaměřenost teoretické části k tématu a struktura práce je 

odpovídající. 

Úroveň teoretické části, kvalita práce s literaturou:  

V teoretické části je zřejmá snaha charakterizovat dítě již ve vztahu k tématu – 

k předpokladům k lezení. Charakteristika lezeckého sportu samotného je přiměřená tématu a 

důležité jsou další kapitoly k samotnému lezení dětí a řízení dětského lezení. Zde autorka 

prokazuje obeznámenost se současnou českou odbornou literaturou. 

Metody, vhodnost, logika postupu práce: 

Autorka zvolila 4 cíle, z kterých formulovala 5 výzkumných otázek. Cíle jsou konkrétní a 

otázky jim odpovídají. Pro řešení zvolila dvě vhodné metody – rozhovor a pozorování. 

Otázky jsou uvedeny v metodologické části, avšak pozorování bohužel není specifikováno. Je 

popsán výběr zkoumaných míst. 

Úroveň analýzy, interpretace a diskuze: 

Ve výsledkové části autorka nejprve popisuje výsledky rozhovorů v jednotlivých místech 

šetření a dále zaznamenává pozorování lezeckých aktivit. Tato zjištění následně je shrnuje ve 

vztahu ke zvoleným oblastem a výzkumným otázkám, což jasně směřuje ke stanoveným 

cílům a dává přehlednost popisovaným zjištěním. Diskuze je velmi chudá, bohužel se vůbec 

nevrací k rešerši odborné literatury. 

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků:  

Závěry nejsou závěry, bohužel se nedozvíme, co autorka zjistila.  

Formální stránka práce: 

Formálně je práce na přijatelné úrovni. 

Celkové zhodnocení práce: 

Autorka prokázala osobní zaujetí pro zvolené téma. Zpracovala je vhodným způsobem – našla 

odpovídající metody, domnívám se však, že výsledky mohla lépe interpretovat a diskutovat.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

  

Otázky: 

Na jakém základě jste prováděla pozorování? 

Odpovídaly pozorované události teorii lezení dětí? 

Formulujte jasné závěry. Doporučovala bych je doplnit do práce v erratech. 
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