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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Téma práce je vzhledem k rozšiřující se oblibě lezení velice aktuální. Cíl práce je jasně 
formulovaný. 
 

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

literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Autorka sama naráží na nedostatek literatury. Autorka pracovala s 12-ti českými tištěnými tituly a 
dalšími 30-ti internetovými zdroji. Několik internetových zdrojů je cizojazyčných. Citace 
v teoretické části práce jsou v pořádku a odpovídají seznamu informačních zdrojů.  
Místy chybí odkaz na citovanou literaturu např. na str. 12, 13, 15, 17, 18, 19, 28, 29,30, 31,  
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Autorka stanovila 4 hypotézy, které navazují na cíl práce.  

          
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Autorka zvolila metodu testování dle upravených pravidel Českého horolezeckého svazu. 
 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 
tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Zpracování výsledků je přehledné v grafech a tabulkách ve výsledkové části práce. Detailně jsou 
všechny hypotézy rozebrány v diskuzi.  

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

hypotézy), přínos a využití výsledků. 
V závěru práce chybí jasně definovaný výsledek zkoumání. Není konkrétní s vazbou na cíl práce.  
Je však  pěkně popsán v diskuzi. Zároveň autorka zmiňuje, že hlavním úkolem práce bylo ukázat 
lidem, že s lezením mohou začít v jakémkoliv věku, což se ovšem v práci objevuje poprvé.  

 
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 

rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Rozsah práce je dostatečný. Teoretická část práce je v rozsahu 24 stran. Celkový počet je 60 stran. 
V přílohách nalezneme názorné obrázky vybavení a příklady nejzajímavějších lezeckých stěn. 
Jazyková úroveň práce je na dobré úrovni. Jen občas jsou vidět zbytečné překlepy nebo 
nesrovnalosti, díky kterým ztrácí věta na smyslu.  
 
Např. sloužili (stěny) k tréninku (str. 11), svojí úroveň (str. 11) , stěna málo – chybí sloveso (str. 13), 
Kde se to dětmi jen hemží, pohyb ve 20-ti metrech…(str. 13),  mačky se pokládali (str. 14), matriál 
(str. 15), nebude místo nebudete (str. 20), ..nacvičit na zemi, V případě (str. 20)za pomoci osmi (str. 
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19), aspoň (str. 19), Je už je však jištěn (str. 21),  musely neklasifikovat na nižší (str. 22), při 
překonávání vyšších a vyšších obtížností, dospěli k názoru, (str. 22), (=Mezinárodní…) (str. 22), 
překovávat (str. 24), Co dělat, pokud se rozhodnutí začít s lezením? (str. 25), ženy předváděli (str. 
27), věty nedávající smysl vynecháním čárek a špatným skloňováním (str. 27, katerdrála (str. 32), 
že cestu vylézt nezvládnout (str.54), …pár nejšikovnějších Tři děti(str. 54), děti měli (str. 36),  
 
V informačních zdrojích chybí u některých knih ISBN., některé názvy titulů jsou psané kurzívou, 
jiné ne (str. 57). Tyto nesrovnalosti se vyskytují v citaci č. 2, 5, 9.  

  
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 

informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Autorka prokázala schopnost tvorby vědecké práce. Vybrala aktuální a zajímavé téma. Práci kazí 
časté jazykové nesrovnalosti a opomíjení citací v teoretické části práce. 
 
      

 
Práci doporučuji k obhajobě.    
 
Návrh klasifikace:  
 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Co znamená gymnastické využití lezectví, které zmiňujete ve své práci? 
2. Jaká jsou nejčastější rizika při lezení na umělých stěnách. 
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