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Stručná historie skalního lezení ve Francii 

 
Horolezectví je v českých zemích velmi populárním sportovním odvětvím. Jeho nejstarší 

kořeny lze sledovat po Velké Británii z části i ve Francii (F. Petrarca). Z tohoto pohledu lze 

téma předkládané práce považovat za zajímavé i aktuální. Struktura práce jen částečně 

vyčerpává zvolenou problematiku. Strukturované cíle práce jsou jednoduše a přesně uvedeny 

na začátku práce, ale měly by být také v obsahu práce. Problém práce není formulován. 

Práce je dělena na 15 hlavních kapitol. V úvodních (Počátky horolezectví ,Výstupy a 

vynálezy, Alpinistické kluby, Lezení ve světě a dalších) se autorka stručně zmiňuje o 

počátcích lezení ve světě.  Tuto část je třeba považovat za pouhý nástin či jakousi sondu do 

historie horolezectví. Postupně se dostává k vývoji a specifikům vývoje lezení ve Francii, 

kterým se místy zabývá poměrně podrobně. Zmínka o francouzských horolezeckých značkách 

(s. 20-21) sice poněkud vyčnívá z kontextu, ale práci zajímavě zpestřuje. Kapitola o historii 

národních klubů, federací a unií se tříští na francouzské národní organizace (FFCAM , FFME) 

a vedle nich stavěnou UIAA, jako organizaci mezinárodní.  

Podstatu textu a jeho páteř tvoří  kapitola 13 a 14. První z nich se zabývá některými 

významnými francouzskými horolezci. Postrádám zde alespoň zmínku o osobnostech, které 

měly pro vývoj horolezectví nejen ve Francii, ale i ve světě zásadní význam, např. Maurice 

Herzog (1919–2012), Gaston Rébuffat (1921–1985) a další. Druhá má spíše geografický 

charakter a přibližuje čtenáři několik lezecky významných oblasti ve Francii (Fontainebleau, 

Verdon, Les Calanques, Chamonix,Ceüse). Netroufám si posoudit, zda jsou právě tyto oblasti 

pro Francii lezecky nejvýznamnější.  Kapitola o pískovcovém lezení v Čechách a ve Francii 

má spíše ilustrativní charakter. 

Práci s vybranou literaturou a internetovými zdroji autorka sice ovládá, nicméně v citacích je 

často velmi nedůsledná (!) Zdroj informací je tak v mnohých případech nejasný. Rozsah a 

výběr citovaných zdrojů je přijatelný.  

Struktura práce je logická, ale ve většině pasáží působí dojmem pouhého náhledu do 

zkoumané problematiky. Záběr práce je totiž tak široký, že se v jeho rozsahu Tomášová často 

ztrácí. Kapitoly práce jsou přesto řazeny jednoduše a přehledně.  

Závěrům by prospělo, kdyby je autorka strukturalizovala a tím je utřídila. Absentuje zde také 

alespoň nástin využití výsledků. 

Formální stránka práce má únosnou úroveň. Občasné stylistické a gramatické chyby jí ovšem 

neprospívají. Přílohy práci vhodně doplňují. 

Celkově mohu konstatovat, že se autorka v problematice orientovala. Text je sice značně 

nevyrovnaný, ale v podstatě splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Přes uvedené 

nedostatky práci doporučuji k obhajobě. 

 

Hodnocení …………. 
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