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                                              Terezy BIGAZOVÉ  

 

 

Porovnání různých věkových kategorií v lezení na umělé stěně 
 

Lezení na umělé stěně je vzhledem ke snadné dostupnosti a relativní bezpečnosti stále 

populárnější a to zejména mezi mládeží a dětmi. Z tohoto konstatování vyplývá aktuálnost 

zvoleného tématu. Cíl práce je na s. 36 sice vhodně formulován, a stálo by za to jej 

strukturovat. Rovněž se domnívám, že by bylo lépe zařadit jej hned za Úvod. 

Teoretická část práce (24 s.) je poměrně dobře postavena. Pro téma práce jsou přínosné 

zejména kapitoly o lezení dětí a žen. Jiné části textu, např. kapitoly 1.13 či 1.14 se zkoumanou 

problematikou souvisí pouze okrajově. Absence dostatku vhodných informačních zdrojů byla 

pro tuto část práce limitující.  Bigazová se musela spokojit s dvanácti literárními tituly a 

příslušnými  internetovými odkazy. Uvedené zdroje  autorka většinou cituje správně, někdy 

neúplně. Bohužel na některých místech odkazy nenalézáme. 

Čtyři  hypotézy jednoduše formulované na s. 36. vykazují návaznost na cíle práce a částečně 

také na její teoretickou část.   

Metoda testování (s. 36) je vzhledem k charakteru práce sice vhodně zvolena, ale autorka 

užívá ještě několik metod dalších, které v práci neuvádí. Celkově by si kapitola o metodách 

práce zasloužila podrobnější a preciznější zpracování. 

Zpracování a interpretace výsledků práce pomocí grafů a tabulek je sice dobře zvoleno, ale 

komentáře k nim jsou místy nepřehledné. Bylo by lépe popsat a komentovat každou tabulku či 

graf zvlášť. Diskuze se dosti podrobně vyjadřuje k jednotlivým hypotézám a  v tomto smyslu 

naplňuje svůj účel. 

Závěry jsou formulovány poněkud mlhavě a místy se prolínají s kapitolou Diskuze. Také 

teze, že „ Hlavním úkolem práce bylo ukázat lidem, že s lezením mohou začít v jakémkoliv 

věku a nejsou zde téměř žádné hranice, každý si může zvolit typ lezení, který mu bude nejvíce 

vyhovovat.“ Se zde objevuje velmi překvapivě, protože toto sdělení by zákonitě mělo patřit 

mezi cíle práce. Také se domnívám, že je málo zdůrazněno široké využití získaných výsledků. 

Po formální stránce práce vykazuje četné nedostatky. Objevuje s v ní gramatické chyby. 

Někdy je neobratná stylistika autorčina příčinou nesrozumitelnosti textu. Rovněž hovorová 

čeština (např. „kluci“ „holky“) nemá v práci tohoto typu místo. 

Celkově mohu konstatovat, že autorka přes veškerou snahu zůstala místy v polovině cesty. 

Výsledek její práce lze považovat jen za částečně zdařilý. Nicméně její bakalářskou i přes 

uvedené dílčí nedostatky doporučuji k obhajobě. 

 

Hodnocení …………. 

 

Otázka k obhajobě:  Reagujte na výhrady oponenta a vedoucího práce. 
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