
Posudek bakalářské práce 
 

Obsahová analýza horolezeckých magazínů 
předložil: Petr Šlajer 

vedoucí práce: Mgr. Hedvika Novotná 
září 2007 

 
Petr Šlajer ve své bakalářské práci provádí obsahovou analýzu dvou horolezeckých časopisů 

(Montana a internetového serveru www.lezec.cz). Sleduje, jaká témata jsou v nich zastoupena, kolik 
prostoru je jim věnováno a do jaké míry slouží vybrané magazíny jako zdroj informací, zábavy 
nebo jako místo pro vyjadřování vlastního názoru (především v případě internetových diskusí). Tím 
se snaží „přispět k pochopení, kterým směrem se horolezecký sport v současnosti ubírá, jaké 
problémy ho sužují a ukazují jeho budoucí vývoj“ 1 Autor seznamuje čtenáře s nezbytnými 
základními pojmy a historií horolezectví a věnuje dostatečný prostor popisu metody a zpracování 
dat. Petr Šlajer prokázal dobré zvládnutí zvolené výzkumné metody a základních sociologických 
postupů. Práce je psaná srozumitelným jazykem a její hlavní teze i závěr jsou dle mého soudu 
přístupné i čtenáři, který se v problematice neorientuje. 

Zajímavý je autorův – téměř bezděčný – postřeh v závěru, kde jednotu a identitu horolezectví 
spatřuje ve vnitřní identifikaci s určitým postojem: „Aby se horolezecký sport nerozplynul do 
jednotlivých disciplín, je třeba zachovávat vztah k pravidlům a etice.“ Internetové diskuse týkající 
se pravidel a horolozecké etiky vidí v této souvislosti jako důležitý fenomén. Výzkum zde také 
poukazuje k význačnému postavení pískovcového lezení v české lezecké komunitě. 

Při bližším pohledu se však ukazuje několik nejasností. První se týká kategorizace jednotlivých 
horolezeckých disciplín, resp. kódování užitého pro vlastní analýzu. Při stanovování hypotézy H1 (a 
podobně i H3 a H5) autor vychází z ankety na internetovém magazínu, v níž nejvíce čtenářů 
považuje za „královskou disciplínu“ horolezectví alpinismus, resp. vysokohorské lezení2, přičemž 
je toto odděleno od expedičního horolezectví (které v téže anketě skončilo až na 5. místě). Vnucuje 
se otázka, zda autor i ve svém výzkumu článků zahrnuje expediční lezení do kategorie 
„Horolezectví v horách vyšších než 2000m obtížnosti II a vyšší“ (D_K_4) či nikoli. Tato otázka se 
jeví z hlediska výzkumu důležitá: přinejmenším v rámci uváděné ankety se ukazuje, že čtenáři vidí 
mezi expedičním a vysokohorským lezením podstatný rozdíl.  

Samotné stanovování hypotéz budí dojem náhodného a „ad hoc“ výběru, vychází z několika 
různých nereflektovaných předpokladů a není příliš systematické: hypotéza H1 vychází z ankety, 
není však dovedena do důsledku; H2 vychází z problematické analogie „mladší disciplína“ - 
„mladší (= internetový) magazín“ atd. Kdo jen trochu sleduje lezecké magazíny, dospěje k 
podobným hypotézám také a výsledky výzkumu jej proto příliš nepřekvapí.  

Příčiny, které autor dává do souvislosti s hypotézami, jsou někdy problematické: např. hypotéza 
H6 dává do příčinného vztahu konfliktní povahu diskusí u článků týkajících se lezení na písku, fakt, 
že většina pískovcových oblastí je v CHKO a že „pravidla a etika pocházejí z dob vzniku 
horolezeckých disciplín provozovaných v CHKO a jsou konfrontována se současným konzumním 
pojetím“. To spolu sice může souviset, ale ne nutně. Většina lezeckých terénů, nejen těch 
pískovcových, se v ČR i dnes nachází na nějakém ZCHÚ (zvláštně chráněném území), ať už 
velkoplošném (např. národní park či CHKO) nebo maloplošném (např. chráněný přírodní výtvor). 
Na většině těchto zvláštně chráněných územích (nejde tedy jen o CHKO) je ze zákona zakázaná 
horolezecká činnost. Na základě důvodů, které autor udává, by se proto dala čekat větší četnost 
diskusí u všech článků týkajících se lezení na zvláštně chráněných územích (tj. v ČR skoro na 
všech). Takovou hypotézu však autor nestanovuje. Ačkoli obsahová analýza nezkoumá primárně 

                                                 
1 Citováno ze závěru bakalářské práce. 
2  Jinde, např. v kap. 6.1 nebo při stanovování hypotézy H3 zase autor charakterizuje alpinismus jako velehorské 

lezení. Zpravidla se odlišuje lezení v horách (např. v Alpách) od lezení ve velehorách typu Himaláje.  



příčiny faktů, očekával bych při stanovování hypotéz větší jasnost a důslednost. 

Drobné nejasnosti jsou i kolem výběru zkoumaných vzorků: autor zvolil poslední čtvrtletí roku 
2006 (říjen-prosinec), a to „z důvodu minimalizace rizika sezónního zkreslení“. Co autor považuje 
za „sezónní zkreslení“ a jaký vliv podle něj má na obsah zvolených periodik? Z hlediska 
horolezectví obecně se dnes dá těžko mluvit o „sezóně“, neboť jednotlivým disciplínám 
(pískovcové lezení, závody, lezení na umělé stěně, velehory, etc.) odpovídají různé „sezóny“, 
nehledě na to, že díky dnešním přepravním možnostem lze provozovat téměř jakoukoli lezeckou 
disciplínu kdykoli během roku. 

Celkově považuji práci za velmi dobrou a navrhuji hodnocení v pásmu 25-35 bodů podle 
výsledku obhajoby. 
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