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Autor se v práci občas lyjad uje neobratně, což prisobí někdy matoucím dojmem. (Nap . 2.

odstavec na str. 22 nenavazuje na p edchozí text). Občasné použiváni 1. osobyjednotného
čísla není vhodné (Nap . str. 14).
Vpáci je ada p ekleptl. (Nap . lezeckou oblast Hrreco Tanks autor píše jako ,Huseco
Tanks'nebo používá nesprávně pojem,Huesco scale", str. 24).
Klasifikaci navrhuje prvov_ stupce a ne stavěč, pokud se jedná o lezeni vp írodních
terénech.
V teoretické části e autor, dle mého názara, věnoval zbytečně široce historii horolezectví
a někter m pojmrim, které p ímo s tématem prace nesouvisí. Na druhou sťranu postrádám
geograíické a geomoďologické vymezení oblasti Goethoa ch skalek a,iejich geologiclc
p vod. Určitě by autor našel relevantnější geograíickou literaturunež tu, kterou uvedl.



V metodice či teoretické části chybí hlubší rozbar metodiky IRCRA pro porovnávání
klasiíikace, ktená je použita následně pro zpracování výsledků v praktické části.
Chybou autora je neuvedení někteqýďr autorů citovaných vtextu v§eznamu literatury
(Procházka, 199O, Gůnther, 2009), či nespávná citace (Ludowic, 2aT je ve skutečnosti
křestní jméno Seiferta, a proto se v seznamu hledá těžko.) Nešťastně autor cituje v textu
zdroj Emontana, 2OT7, kdy měl uvést autora ďánku (Pohorslcý) místo nálr.vu

elektronického vydání časopisu. (str. 21)

Ačkoli je AIex Honnold vlezecké komunitě známý pojem, v diplomové práci je to poďeba
objasnit, pokud jej autor cituje. Pokud autor vpráci zmiňuje poznatky získané i z

"nwědeclcých" 
zdrojů, měl by je přesto uvést v §eznamu literatury (Randall a Whittaker -

videoWide BoW, str28).
U uváděných názvů boulderů či cest bych přivítď i uvedení pfislušné lezecké oblasti s

geograíickou lokalizací.
Polenrizoval bych strryzením o "několika seti velice obtížných krocích" vpřípadě
boulderingu, jak autor cituje Gúnt}rera (2009) na str. 13.

Y přílohách postnádám gra$ hodnocení cest č. t,2 a 4.

Celkové po§orrzení práce a zdůvodnění výsledné známl<y,

Autor prokázal schopnost naplánovat, provést a vyhodnotit vlastní výzkum vterénu.
Oceňuji logické zhodnocení získaných poznatlal v diskuzi. Autor splnil cíl páce, kteqý si
stanovil.

OLízkykobhajobě:
Mohla ovlivnit předchozí zkušenost jednotliqých lezců s lezením v dané oblasti jejich
hodnocení obtížnosti boulderů?
Jak lze vysvětlit tvrdší klasiíikaci pro hodnocení obtížnosti boulderů než pro hodnocení
výstupů s lanem u někteqých klasifikačních stupnic?
Plánuje autorvyržitívýsledků své páce pfi realizaci bouldrového průvodce v oblasti?

Práci doporučuji k obhajobě.

Navržená výsledná známl*a: C
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