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Náročnost tématu na úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  x   

praktické zkušenosti x    

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x    

 

Kritéria hodnocení práce úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 

x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 
 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Johan Hannsmann se ponořil do problematiky subjektivního hodnocení obtížnosti ve 

sportovním lezení. Téma hodnocení výkonu je ve sportovním lezení stále skloňováno a tato 

práce měla za cíl poukázat na šíři potenciálních chyb při tvorbě klasifikace v malé lokální 

bouldrové oblasti. Po praktické stránce je práce zpracována velmi dobře. Autor vybral 10 

typizovaných bouldrových problémů a nechal je ohodnotit lezci s různou výkonností a 

lezeckou zkušeností. Dospěl k závěrům, že průměrně byly bouldrové problémy 

podhodnoceny, nicméně variabilita hodnocení byla vysoká. Lezecká výkonnost hodnotitelů 

neměla vliv na výsledky.  

Teoretická část využila konvenční literaturu. Je spíše historickým exkurzem ke klasifikacím 

v horolezectví. Jádrem teorie měla být kapitola „Problematika hodnocení nových výstupů“, 

která je na necelých třech stranách. Geologická charakteristika není zarámována vhodně do 

teoretické části. Měla být součástí např. „vlivu geomorfologických faktorů“ na utváření 

klasifikace obtížnosti nebo měla být zařazena do metod.  



Zpracování výsledků pro pochopení problematiky je dostatečné a oceňuji individuální 

reprezentaci dat. Nicméně si nejsem jist vhodností Spearmanova koeficientu pořadové 

korelace, který se používá pro párové srovnávání. Vnitrotřídní korelace (ICC) by byla 

vhodnějším nástrojem k posouzení vnitroskupinové variability hodnocení obtížnosti. 

 

Otázky k obhajobě. 

1. Jak „objektivizovat“ hodnocení v nových oblastech? 

2. Jaký je rozdíl hodnocení na skalách a na umělých stěnách? 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě  
 

Navržený klasifikační stupeň: Dle obhajoby 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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