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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Vzhledem k zařazení lezení na LOH v r. 2020 je stručný pohled do historie země, kde sportovní 
lezení vznikalo (Francie) v drobném porovnání s ostatním světem včetně ČR  aktuálním tématem. 
Poměr teoretické a praktické části je vyvážený, celá práce je přehledná. Formulace daného tématu 
je poměrně srozumitelně vysvětlena. Uvedené cíle jsou formulované jasně, přehledně.  

 
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou 

(odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
V teoretické části autorka komplexně popisuje vývoj lezení, horolezení i sportovního lezení. 
Vzhledem k šíři vybraného tématu, dosahu historických pramenů a rozsahu práce v uspokojivé 
úrovni. Zdrojů je v seznamu literatury uvedeno spousta, né všechny citace jsou jednoduše v práci 
dohledatelné.  

 
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

V práci jsou stanovené  pouze  cíle a dílčí cíle shrnuté v diskusi a závěru.  
               

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Práce je koncipována formou stanovení tématu a jeho popisu. Dále stanovením cíle a dílčích cílů, 
které jsou pak shrnuté v diskusi a závěru. Jako hypotéza by bylo možné v práci považovat, zda-li 
tato práce může obsáhnout tak široké téma jako je vývoj lezení ve Francii. Tuto hypotézu autorka 
v závěru vyvrací – ano jedná se o příliš široké téma. I vzhledem k názvu práce – Stručný pohled do 
historie lezení.  
Jako částečný, stručný vhled do  historie několika oblastí sportovního lezení ve Francii v drobném 
porovnání s vývojem v Anglii a Čechách vedený paralelou osobností a vývojem materiálu se jedná o 
vhodně zvolený postup logiky zpracování daného tématu.  

 
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek 

aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Získané informace z historických pramenů jsou přehledně popsané, srovnané, pro doplnění graf 
časové osy popisovaných aspektů, událostí.  Fotky popisovaných oblastí práci drobně doplňují.   

 
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy), 

přínos a využití výsledků. 
V závěru je stručně a přehledně shrnutý záměr celé práce, včetně uznání, že si  autorka zvolila příliš 
široké téma na zpracování v rámci bakalářské práce.  Přínos či využití výsledků zde nezaznívá. Bylo 
by vhodné doplnit.  
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Práce dodržuje normy i rozsah práce.  Vyskytují se zde drobné gramatické chyby i některé stylistické 
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nedostatky. Kapitoly jsou sestaveny logicky, jsou členěny jasně a přehledně.  
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Autorka si zvolila téma na základě osobního zájmu o vývoj lezení nejen jako sportovní disciplíny a 
zájmu  o prohloubení znalostí francouzského jazyka. Současně se snahou o získání širšího povědomí 
o historii lezení ve Francii. Ve zvoleném tématu bylo těžké zvolit hypotézy, které zvoleny nebyly. 
Stanovené cíle byly adekvátní práci a rozumně zhodnocené a popsané. S ohledem na fakt, že se 
jedná o bakalářskou práci,  prokázala autorka přiměřenou orientaci v problematice a schopnost 
pracovat s odbornou literaturou.  
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace: 3 
 
Otázky k obhajobě:  
1) Byly ve Francii některé  sportovní  cesty uměle dotvářeny (sekání chytů či stupů)?  Ve kterém 

časovém období a ve kterých oblastech.  
2) Uvádíte ve Vaší  práci saskou klasifikaci obtížnosti lezení na písku v Čechách jako otevřenou 

klasifikaci  kdy je za číslem vždy uváděno písmeno – původně se jednalo o uzavřenou klasifikaci, 
tento milník byl však posunut – kdy, kde a kým.  
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