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1 Úvod 
Zkoumat sportovní aktivity ve volném čase znamená zkoumat poměrně rozšířený jev 

v naší společnosti. Rozšířenost dokládá například výzkum provedený Centrem pro výzkum 
veřejného mínění (Sociologický ústav AV ČR, termín terénního šetření 15. – 23. 3. 2004)1, na 
základě něhož se vlastní pohybové aktivitě (sportu či cvičení) věnuje pravidelně jednou za 
týden nebo častěji třetina (34 %) respondentů. S výjimkou 11 % Češi občas také konají výlety 
do přírody nebo turistické pochody. 
 Nejen volný čas, ale i peníze jsou lidé do sportu ochotni investovat. Češi jsou ochotni 
za sport měsíčně utratit do 200 korun (56 %). Tisíc a více korun, jak je běžné ve vyspělých 
evropských zemích, je ochotno přispět pouze 4,6 % z nich. O trochu lepší je to u jejich dětí - 
za ty nejvíce lidí vynakládá do 500 korun (38 %). Vyplynulo to z výzkumu fakulty tělesné 
výchovy a sportu Univerzity Karlovy.2 

Ze sportů je dnes v ČR v módě totéž, co jinde v Evropě: cyklistika včetně horských 
kol, lyžování, bruslení a adrenalinové sporty.3 Mezi adrenalinové sporty se řadí i s výhradami 
horolezectví. S výhradami proto, že díky své tradici a vývoji se od nově vzniklých 
adrenalinových sportů podstatně liší. Přesto se ze vzrůstajícího počtu obchodů 
s horolezeckým vybavením4 a počtu cvičných umělých stěn například v Praze 5 dá usuzovat, 
že se popularita horolezectví rovněž zvyšuje.  

1.1 Sociologické zkoumání sportu 

Sport má úzkou spojitost s oblastí trávení volného času. Slovo „sport“ vzniklo 
v angličtině v průběhu devatenáctého století, pochází z latinského slova „disportare“, jehož 
významem je „rozptylovat se, bavit se“. Podobně příbuzné slovo „portability“ se překládá 
jako „žerty, šprýmy, kratochvíle a náklonnost k nim“. Podobně tak ve francouzštině 
„disporter“ znamená „bavit se“.6 

Obtíž je v definování toho, co se za sport považuje. Rozdílnou povahu mají například 
lov, rybaření a kempování, které jsou často považované za sport, podobně tak se povahou liší 
horolezectví od fotbalu a basketbalu.  

Edwards (podle BALL W. Donald. LOY W. John. Sport and Social Order: 
Contributions to the Sociology of Sport.) rozděluje aktivity na sporty, hry, rekreační aktivity a 
soutěže, uvádí vysvětlení, jakou charakteristiku by měla mít hra, aby se stala sportem, zatímco 
Loy (podle BALL W. Donald. LOY W. John. Sport and Social Order: Contributions to the 
Sociology of Sport.) definuje sport jako institucionalizovanou činnost v rozmezí práce a hry. 
Nicméně výsledky pokusů definovat sport zůstávají málo precisní.7 

V době svého vzniku měl tedy sport spíše rekreační funkci, byl pouze pohybovou 
hrou, a plnil funkci společenské zábavy, funkci rekreační a relaxační. Současně ale vyjadřoval 
příslušnost k určité třídě. Postupem času vzniklo rozsáhlé odvětví volného času. Sport není ale 

                                                 
1 Centrum pro výzkum veřejného mínění. Sociologický ústav AV ČR. Tisková zpráva. Dostupné z 
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100351s_oz40426.pdf. Staženo 18.10.2006. 
2 SYRUČEK, Milan. VESELÝ, Josef. Sport táhne. Dostupné z http://studentweb.ihned.cz/c4-10031240-
11282120-y00000_detail-sport-tahne. Staženo 18.10.2006. 
3 Tamtéž 
4 Viz poznámka 10 
5 Počet lezeckých umělých stěn v Praze dle jejich uvedení na www.seznam.cz. Dostupné z 
http://www.firmy.cz/reg/praha/phr/lezecké%20stěny. Horolezecké umělé stěny vznikají i zanikají, ale dá se 
předpokládat, že se jejich celková kapacita zvyšuje. 
6 ČECHÁK, Vladimír. LINHART, Jiří. Sociologie sportu. Olympia 1986, s. 7. 
7 BALL W. Donald. LOY W. John. Sport and Social Order: Contributions to the Sociology of Sport. Addison-
Wesley Publishing Complany 1975, s. 12. 
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jen záležitostí novověku, některé sporty jsou známy již několik tisíciletí a byly rozšířené 
v helénistické, římské i východní kultuře. 

Sport není jen pohybovou činností, ale představuje i svéráznou životní orientaci a 
specifický světový, estetický a etický názor. Zejména v horolezectví bylo záměrně pěstováno 
vědomí subkulturních rysů života a životních hodnot. Často se do něj vkládají, podobně jako 
u vodních sportů, letectví, turistiky a některých her, hlubší rozměry jako boj se sebou samým, 
nebezpečími v přírodě a prostředek proti fyzické a duševní neduživosti.8Ve sportu tak lze najít 
i identifikace s určitým filosofickým či ideologickým modelem. 

Postupem času se sport začal institucionalizovat a nyní má rozsáhlé technické i 
ekonomické zázemí. Díky své diferencované povaze je schopen mít co nabídnout nejširším 
vrstvám obyvatel a slouží k dosahování nejen individuálních, ale i společenských cílů. Proto 
se sport stal předmětem sociologické analýzy, především aplikované sociologie. Nicméně 
sport není hlavní oblastí sociologického zkoumání. V tomto lze najít podobná tvrzení v 
publikacích Sociologie sportu vydané v Československu9 a publikaci Sport and Social Order: 
Contributions to the Sociology of Sport10, která také uvádí, že sociologie sportu ještě čeká na 
to stát se široce praktikovanou disciplínou sociologie, a vznáší pochybnost, zda tomu tak 
někdy bude. Je pochopitelné, se v USA volá po sociologickém zkoumání sportu, jak je zřejmé 
na základě níže uvedených ekonomických údajů, neboť je sport oblastí, která se těší 
nebývalému zájmu a je v souvislosti s ní vynaloženo ohromné množství finančních 
prostředků. 

Společnost CBS zaplatila v roce 1998 350 miliónů dolarů za vysílací práva k 
olympiádě v Naganu (MacNeill, 1996 podle BALL W. Donald. LOY W. John. Sport and 
Social Order: Contributions to the Sociology of Sport.). Tato suma byl 7 500krát vyšší než 
CBS zaplatila za vysílací práva k olympiádě ve Squaw Valley v roce 1960, což bylo pouze o 
38 let dříve. Ještě pozoruhodnější je, že společnost NBC zaplatila 3,5 miliard dolarů za 
vysílací práva na olympijské hry od roku 2000 do roku 2008 (Swift, 1999 podle BALL W. 
Donald. LOY W. John. Sport and Social Order: Contributions to the Sociology of Sport.). 
Jedná se tedy o velmi rozsáhlé odvětví aktivit volného času, tím spíše, pokud zařadíme do 
oblasti sportu i jeho pouhé sledování. Podobného nárůstu hodnot si lze všimnout i na 
statistických údajích návštěv stadionů, nárůstu množství natočených filmů se sportovní 
tématikou, nárůstu podílu sportovních zpráv v tištěných médiích, počtu internetových stránek 
se sportovní tématikou apod.11 

Dle publikace „BALL W. Donald. LOY W. John. Sport and Social Order: 
Contributions to the Sociology of Sport.“ se sociologické zkoumání sportu dělí na 
institucionální analýzu, sociální stratifikaci, zaměření na malé skupiny a sportovní 
psychologii. Dle tohoto rozčlenění se tedy sociologie sportu zabývá jak aktivním 
provozováním sportu, tak jeho pasivním sledováním. 

V oblasti sportu se hledají souvislosti s celkovou proměnou kulturních vzorců, norem 
a obyčejů. Speciálním odvětvím se stala i samostatná sociologie sportu, která se zabývá i 
vazbami mezi sociologií a historií, a často používá k zodpovězení otázek statistické metody a 
statisticky pojaté obsahové analýzy dokumentů a souvisí též s kulturně antropologickým 
přístupem ke sportu, který na rozdíl od sociologie klade důraz na kvalitativní metody studia 
společnosti.12 V sociologii sportu je nejčastěji užívanou oblastí makroanalýza. 

                                                 
8 ČECHÁK, Vladimír. LINHART, Jiří. Sociologie sportu. Olympia 1986, s. 9. 
9 ČECHÁK, Vladimír. LINHART, Jiří. Sociologie sportu. Olympia 1986, s. 11. 
10 BALL W. Donald. LOY W. John. Sport and Social Order: Contributions to the Sociology of Sport. Addison-
Wesley Publishing Complany 1975, s. 9. 
11 WANN L. Daniel. MELNICK J. Merrill. RUSSELL W. Gordon. PEASE G. Dále. Sport Fans: The 
Psychology and Social Impact of Spectators. Routledge 2001, s. 14 - 17. 
12 ČECHÁK, Vladimír. LINHART, Jiří. Sociologie sportu. Olympia 1986, s. 13. 
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Sport je často nástrojem politiky a politických ideologií, ekonomiky a je předmětem až 
náboženského uctívání, je součástí vzdělávání a jsou s ním spojeny společenské problémy – 
může sloužit i jako jejich zdroj. O přínosu sportu se vedou vášnivé debaty, jsou známé jak 
výzkumy, které potvrzují souvislost mezi sportem a sociálním cítěním, tak výzkumy, které 
tuto tezi vyvracejí.13 

1.2 Historie a kategorizace horolezectví 

Pokud pomineme ojedinělé pokusy o výstupy a výstupy z nezbytných důvodů (např. 
vojenská tažení, horníci a hledači pokladů), horolezectví jako sportovní disciplína zažívalo 
svůj rozkvět již koncem 18. stol, což bylo umožněno výrobními vztahy (a s tím spojený 
dostatek volného času u vyšších vrstev v kapitalistických zemích) a stavem společnosti a 
techniky.14 Horolezectví tedy prošlo dlouhým vývojem a s tím jdou ruku v ruce problémy 
spojené s vývojem etiky a pravidel. 

Do záležitostí lidského rodu zasahovaly již do dávných dob hory. Byla s nimi spojena 
mystika; hory byly často považovány za sídla bohů. Hory byly místem, kde se lidé mohli 
bohům nejvíce přiblížit. Sloužily jako svatyně nebo byly objektem fanatické úcty. Skalní 
kresby dokládají, že se lidé v horách vyskytovali již v prehistorické době. Hory sloužily jako 
hradba proti nepřátelům, jejich průsmyky se zdolávaly kvůli možnosti obchodních a 
kulturních styků. Z vojenských výprav se zachovalo mnoho dokladů o jejich zdolávání, 
například z doby Alexandrovy. Již tam byla důležitá činnost horských vůdců. Za první 
doložený horolezecký výstup, který měl z dnešního hlediska sportovní hodnotu, je považován 
výstup Filipa Makedonského na sicilskou sopku Etnu (3 370 m). Byl zvědav, je-li z vrcholu 
vidět Jaderské i Egejské moře současně.15 

Alpám vděčí za svůj rozmach Řím díky jejich funkci jako obranného valu. Ale už 
v předhistorické době nebyly Alpy nepřekonatelnou překážkou. V roce 1574 vyšla první (z 
dnešního pohledu) metodická příručka „O těžkostech cestování v Alpách“, která instruovala, 
jak se vyhnout lavinám, jaké používat boty, lano apod. Kromě užitého motivu se začalo 
prosazovat zlézání hor pro jejich samotnou přírodní krásu a touhu po poznání. Poslední 
překážky na cestě ke sportovnímu horolezectví zbourali anglický filosof John Locke a Jean-
Jacques Rousseau, kteří poukazovali na souvislost duševního vývoje na vývoji tělesném spolu 
s poukazy k návratu k přírodě. 

Dobu přelomu znamenalo 18. století, kdy byla zdolána nejvyšší hora Evropy Mont 
Blanc. Už nestačila láska k přírodě a vědě, do horských výstupů vstoupila soutěživost a honba 
za stále těžšími výstupy na vrcholy již dosažené. Nečekané podněty dostalo horolezectví 
z britských ostrovů, kde se zámožnější vrstva začala orientovat na sport, objevovali se první 
profesionální horští vůdci a vznikaly horolezecké kluby. Zrodil se termín alpinismus, kterým 
se někdy nazývá horolezectví. Postupně se začaly prosazovat sólové výstupy nebo výstupy 
v malých skupinách bez horských vůdců, a horolezectví přestalo být výsadou vyšších vrstev. 
Cesta ke sportovnímu horolezectví vedla skrze ukončení používání umělých pomůcek, jako 
jsou skoby sloužící k postupu s výjimkou jištění, žebříky, nástroje na sekání chytů apod. 

Obtížím se přestalo čelit přizpůsobováním si podmínek, místo toho se horolezci snažili 
o zvyšování své výkonnosti. Již provedené výstupy se začaly lézt tzv. volně, tedy se skobami 
a dalšími pomůckami sloužícími pouze k jištění a nikoliv k postupu. Již nebyl důležitý 
samotný fakt, že horolezec stanul na vrcholu, ale začalo se hledět na to, jakým způsobem se 
na vrchol dostal. Tak začala vznikat horolezecká pravidla a etika.  
 
                                                 
13 BALL W. Donald. LOY W. John. Sport and Social Order: Contributions to the Sociology of Sport. Addison-
Wesley Publishing Complany 1975, s. 18. 
14 DIEŠKA, Ivan. ŠIRL Václav. Horolezectví zblízka. Olympia 1984, s. 22. 
15 DIEŠKA, Ivan. ŠIRL Václav. Horolezectví zblízka. Olympia 1984, s. 15. 
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Pro orientaci zde uvádím malý slovníček používaných pojmů: 
 

Sportovní pojetí: Z horolezectví se vyvinulo samostatné sportovní odvětví lezení na 
cvičných skalách, které byly zprvu využívány jen k tréninku a přípravě před horskými 
výstupy. Postupem času se vyčlenili horolezci, kteří již zájem jezdit do hor neměli a 
soustředili se jen na lezení na skalách. V souvislosti s tím se vyvinula odlišná technika, 
způsoby jištění i klasifikace obtížnosti.16Se sportovním pojetím souvisí měření sil, soutěží se 
na obtížnost a na čas, ale vzhledem k neustálému vývoji v této oblasti je možné, že další 
disciplíny mohou vzniknout. Závody se pořádají jak v přírodním, tak umělém prostředí,17 
přičemž soutěže na umělých stěnách převažují vzhledem k jejich dostupnosti a organizační 
nenáročnosti. 

Tradiční pojetí: horolezectví nesoutěžního charakteru, jedná se dobývání vrcholů. 
Užité: výškové práce apod. – horolezectví, které nemá primárně sportovní zaměření 
Pískovcové lezení: Důvodem, proč se lezení po pískovci považuje za samostatnou 

disciplínu, je jeho zvláštnost a dlouhá historie. Má detailně vypracovaná pravidla lezení, která 
jsou stručně shrnuta následovně: lézt pouze vlastní silou, k jištění používat jen přírodních 
útvarů a nenarušovat povrch skály. Jedinou povolenou výjimkou jsou tzv. kruhy – robustní 
skoby s kroužkem, které se vsazují do předem vyvrtaných děr v případě, je-li přírodní jištění 
nedostatečné. Na světě je mnoho pískovcových oblastí, ale jako specifická horolezecká 
disciplína se váže jen k několika oblastech na území ČR, Saska a Polska. Disciplína se zrodila 
na území Labských pískovců neboli Českosaského Švýcarska. První věrohodně doložené 
výstupy jiné než účelové jsou známé již z počátku 19. století.18 Pískovec patří mezi nejměkčí 
materiály, při používání nesprávného vybavení či metodiky se nevratně ničí. Nicméně rychle 
eroduje i bez zásahu člověka. 

Nepískovcové lezení: Jedná se o nevelehorské skalní lezení. Horolezecké cesty jsou 
dlouhé od jedné do několika lanových délek, přístup k nim bývá snazší, i klima se od 
horských terénů liší. Původně bylo nazýváno sportovním lezením (z německého 
„Sportklettern“) lezení v nevelehorském terénu, postupem času se sportovním lezením začalo 
nazývat jen soutěžní lezení. Tento termín je ale zavádějící, protože se sportovními ambicemi 
lze lézt téměř kdekoliv. V porovnání s jinými disciplínami je nevelehorské skalní lezení velmi 
přístupná a demokratická disciplína a kromě pískovcového lezení byla vždy úzce spjata 
s vysokohorským lezením – odtud termín „cvičné skály“, který nabádá, že sloužily jako 
trénink na velehorské výstupy. Nicméně postupem času toto odvětví vykrystalizovalo 
v samostatnou disciplínu a dosažené výstupy dostávaly stejné uznání, jako výstupy 
velehorské.  

Ledové lezení: Představu, že lezení ve sněhu a ledu je spojeno s vysokohorským 
lezením, zkorigovala až nedávná doba. Bylo objeveno skotské ledové lezení, které spolu 
s lezením zamrzlých vodopádů představuje v současnosti krajní hranici této disciplíny. 
Vyvinulo se ze zimní turistiky, a stalo se náplní činnosti Skotského horolezeckého klubu – ve 
Skotsku mají hory nevelehorský charakter.  

Umělé stěny: Rozvoj tohoto relativně nového sportovního odvětví má za následek 
vznik mnoha tréninkových center s umělými stěnami, a tím zpřístupnění tohoto sportu 
veřejnosti. Jsou často jedinou možností pro veřejnost, jak si v týdnu zatrénovat. Poskytují 
velmi dobré a přehledné podmínky pro nácvik pohybu na skalách. Nicméně má lezení na 
umělých stěnách několik odlišností. Skalní lezení vyžaduje vyšší rozmanitost pohybů a větší 
pozornost. Novým zájmovým sportem se lezení na umělých stěnách stává pro školní a 
rekreační účely, je nejen novým zajímavým sportem, ale i efektivním prostředkem výchovy a 

                                                 
16 NEUMANN, Jan. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Portál 1999, s. 225. 
17 DIEŠKA, Ivan. ŠIRL Václav. Horolezectví zblízka. Olympia 1984, s. 240. 
18 DIEŠKA, Ivan. ŠIRL Václav. Horolezectví zblízka. Olympia 1984, s. 225. 
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učení.19 Umělé stěny jsou budovány jak v halách, tak ve venkovním prostoru. Jsou vyrobeny 
z překližky, laminátu či betonu. 

Big Wall: je označení pro lezení sportovních vícedélkových skalních stěn vysokých až 
několik tisíc metrů, a to v nevelehorském terénu. Někdy se za bigwall označuje i zlézání 
vysokých skalních stěn ve velehorách, ale pro odlišení se v tomto výzkumu jedná jen o 
nevelehorské terény. V České republice se tato disciplína téměř nedá provozovat. 

Velehory - Nižší, střední a nejvyšší. K Nejvyšším velehorám se pojí samostatná 
disciplína výškové horolezectví. Její charakteristikou je mimo jiné překonávání obtíží 
spojených s nadmořskou výškou – tlaku vzduchu, rozměrů hor a vzdálenosti od civilizace. 
Součástí výstupové taktiky je i aklimatizace. 

Skalní lezení: Viz pískovcové a nepískovcové skály a velehory 
Bouldering: vznikl v šedesátých letech a začal se prosazovat během let sedmdesátých 

v Americe. V porovnání s alpinismem jako původní formou sportovního lezení a snahy 
vystoupit na určitý vrchol je bouldering demonstrací fyzické zdatnosti a lezeckého umění. 
Leze se bez jištění po balvanech (odtud název „bouldering“), někdy se také boulderingem 
nazývá lezení s horním jištěním či bez jištění po nízkých skalách. Je snahou o nejvyšší 
lezeckých výkon, „utrpením okamžiku“ bez jakéhokoliv omezení. Lezení má dynamičtější 
povahu a je často srovnáván s gymnastikou.20. Viz také 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bouldering. 

Výstupy alpským stylem: družstvo skládající se nanejvýše ze šesti lezců, postupuje 
se bez návratů a fixních lan, bez umělého kyslíku, dalších družstev a expedic. Nosiči se 
v malém počtu připouštějí pouze do základního tábora. 

Lehké expedice: nanejvýš 6 účastníků včetně šerpů, umělý kyslík jen pro lékařské 
účely, nosiči jen do základního tábora. Při výstupu se připouštějí postupové tábory a 
zabezpečování přelezených úseků fixními lany, též návrat a opakované pokusy. 

Těžké expedice: expedice s rozsáhlou organizační podporou 

1.3 Problematika pravidel, etiky a ochrany přírody 

Sportovně rekreační provozování tzv. „outdoorových“ sportů se stalo charakteristické 
pro konec 20. století, který charakterizuje znavenost z ruchu civilizace. K tomu jsou 
vyhledávána civilizací nenarušená místa, která leží převážně v územích se statutem 
chráněných oblastí. Mezi sporty v přírodě má horolezectví zvláštní postavení – lze ho obtížně 
usměrňovat tak, aby docházelo k minimalizaci poškození přírody, jako je tomu například u 
lyžařství, kde se lyžuje jen na určených svazích. Proto musí mít provozování horolezeckého 
sportu zvláštní charakter podmínek, které jsou vyjednávány Českým horolezeckým svazem 
(ČHS) a je nutné, aby je dodržovali všichni jeho řadoví členové.21 Pro nečleny je 
v chráněných oblastech pohyb v horolezeckém terénu zakázán; rovněž tak pro členy, ale ČHS 
zpravidla vyjednává pro své členy výjimky. Nicméně neorganizovaných horolezců je 
přibližně třikrát více než organizovaných22 a ne vždy se toto pravidlo dodržuje.  

Pokud se jedná o provozování horolezectví v tělocvičně, tj. na umělé stěně, je poměrně 
jednoduché pravidla určit a dodržovat. Většina horolezeckých aktivit se ale provozuje 
v přírodě, kde se stává předmětem sporu hranice, do jaké míry si přírodu „přizpůsobovat“ 
k dosažení horolezeckého výkonu. Vzhledem k dlouhé tradici horolezeckého sportu tak 
nastává konflikt mezi zastánci tradic a zastánci revize pravidel. Postupem času také vznikají 

                                                 
19 NEUMANN, Jan. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Portál 1999, s. 228. 
20 DIEŠKA, Ivan. ŠIRL Václav. Horolezectví zblízka. Olympia 1984, s. 237. 
21 FAJGL, Pavel. SIMM, Otokar. VRKOSLAV, Milan. Horolezecký průvodce Jizerské hory. Nakladatelství a 
vydavatelství Milan Vrkoslav 1999, s. 12. 
22 Dostupné z http://www.horosvaz.cz/index.php?cmd=page&type=7. Počet nečlenů je jen obecně přijímaným 
odhadem, oficiální statistiky dostupné nejsou. 
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další horolezecké disciplíny, a ubývá všestranných dovedností na úkor specializace na 
jednotlivé disciplíny.  
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2 Výzkumný projekt 

2.1 Stručná charakteristika výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit, jakým způsobem informuje nejčtenější elektronický magazín 
www.lezec.cz a nejčtenější tištěný magazín Montana o jednotlivých horolezeckých 
disciplínách, pravidlech, metodice, etice a ochraně přírody; zda horolezecké magazíny (ať už 
elektronické či tištěné) jsou využívány jako zdroje informací, zábavy nebo místo pro 
vyjadřování názorů. Je možné, že rozšíření Internetu přispělo k rozšíření tohoto sportu 
náročného na vědomosti, které byly dříve přístupné jen úzkému okruhu lidí, jako jsou členové 
horolezeckých oddílů.23Otázkou je, zda magazíny přinášejí dostatek informací nejen o 
správném používání vybavení, ale i o ochraně přírody, etice, pravidlech, zdravovědě a 
meteorologii.  

Skrze on-line diskuse se budu se snažit zjistit, která témata jsou diskutabilní, u kterých 
panuje shoda, neshoda či nezájem, a tím tedy zjistit hodnoty a postoje diskutujících uživatelů 
horolezeckých webových stránek a míru jejich zájmu na diskuzi u jednotlivých disciplín, a 
také do jaké míry mohou magazíny (ať už tištěné nebo elektronické) sloužit jako zdroj 
praktických informací (používání vybavení a chování se v určitých situacích) apod. a doplnit 
či úplně nahradit vědomosti získávané oddílovou činností 

2.2 Hypotézy 

Na základě mého předběžného pozorování vyplynulo několik skutečností. Jak již bylo 
uvedeno výše, kontrastuje zde nynější masová obliba tzv. „outdoorových“ sportů, mezi něž se 
řadí i horolezectví, s jeho letitou tradicí, etikou a stanovenými pravidly. Abych převedl tuto 
problematiku do jazyka hypotéz24, zvolil jsem kódovací kategorie, které jsou uvedeny 
v kapitole 4.2., a které reprezentují zredukovanou sociální realitu, která se odráží skrze 
textový obsah horolezeckých magazínů a on-line diskuse internetového magazínu. Budu 
sledovat vzrůstající či klesající frekvence výskytů jednotlivých kódů v závislosti na jiných 
proměnných. 

2.2.1 Srovnávání internetového a tištěného magazínu 
Nejčtenější internetový magazín www.lezec.cz je relativně oblíbenější v porovnání 

s tištěním magazínem Montana.25 Je ale nutno přihlédnout k faktu, že internetový magazín je 
zdarma, nabízí možnost diskuze a aktuálnější informace. Jedná se tedy o dvě povahově 
rozdílná periodika. Není tedy na místě činit závěry na základě prostého porovnání, ať u 
obrazového nebo textového materiálu. Je spíše vhodnější porovnávat poměr textů či článků 
k jednotlivým tématům, tedy struktury, které se nacházejí uvnitř. K sociologickému zkoumání 
je podle mého názoru vhodnější internetový magazín Lezec vzhledem k tomu, že se jedná o 

                                                 
23 Na vzrůst popularity horolezeckého sportu lze usuzovat i dle růstu počtu organizovaných členů v Českém 
horolezeckém svazu, údaje jsou dostupné ze stránek Českého horolezeckého svazu 
http://www.horosvaz.cz/res/data/019/002144.pdf, s. 12. (staženo 22.3.2007). Zvláště se zvyšuje obliba 
individuálního členství (tedy ne členství skrze horolezecký oddíl). Dále lze na růst obliby usuzovat dle 
následujícího: V roce 2000 bylo např. na jednom z největších českých vyhledávačů www.seznam.cz 51 odkazů 
na turistické vybavení (tyto obchody v různé míře prodávají i vybavení pro horolezectví) - dostupné z 
http://web.archive.org/web/20010215011749/dir.seznam.cz/Obchod_a_prodej/Sport_a_hobby/Vybaveni/ 
(staženo 22.3.2007). V roce 2007 (19.3.2007) se již kategorie přejmenovala na „Outdoorové vybavení“, a čítá 
173 odkazů, Dostupné z http://www.firmy.cz/Obchody-a-obchudky/Prodejci-potreb-pro-sportovce (staženo 
22.3.2007). Nicméně tyto údaje mají jen orientační charakter, do určité míry může mít vliv rozvoj internetu. 
24 DISMANN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Nakladatelství Karolinum, 2005, s. 78. 
25 Dostupné z www.toplist.cz/sport, http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=729, Staženo 12.12.2006. 
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otevřený redakční systém, kam mohou své příspěvky zdarma a bez nároku na honorář vkládat 
libovolní uživatelé s minimálním zásahem provozovatelů serveru. Nicméně považuji 
k dokreslení výzkumu na užitečné provést jako součást výzkumu srovnávací analýzu 
s magazínem Montana. 

Vzhledem k tomu, že žádný z magazínů není primárně zaměřen na určitou 
horolezeckou disciplínu, budu se snažit zjistit, do jaké míry a jakým způsobem je o 
jednotlivých disciplínách informováno, a která z disciplín se dá označit za převažující. 
V anketě provedené mezi čtenáři internetového magazínu www.lezec.cz byly zjištěny 
následující údaje:  

Za královskou disciplínu považuje nejvíce čtenářů alpinismus26 (618 čtenářů), dále 
skalní lezení (422 čtenářů) a jako třetí big wall27 (413 čtenářů), dále bouldering (196 čtenářů), 
Expediční horolezectví (190 čtenářů) a závodní lezení (143 čtenářů).28  

Pokusím se zjistit, zda těmto údajům odpovídá i poměrné množství věnovaného 
prostoru ve zkoumaných magazínech, tedy zda je nejvíce prostoru věnováno vysokohorskému 
horolezectví, které čtenáři magazínu www.lezec.cz považují za „královskou disciplínu“. 
Hypotéza H1: vysokohorskému horolezectví, které je čtenáři magazínu Lezec považováno za 
královskou disciplínu, je věnováno nejvíce prostoru. 

Budu se také zaměřovat na to, zda je internetový magazín vzhledem k obecně 
mladšímu průměrnému věku uživatelů internetu29 více zaměřen na sportovní lezení jako 
mladší disciplínu než tištěný magazín, tedy zda je této disciplíně věnováno více prostoru než 
v tištěném magazínu. Podobně tak by mělo být hypoteticky více místa v tištěném magazínu 
starším disciplínám, jako je horolezectví po pískovcových skalách a horolezectví ve 
vysokohorském terénu. Hypotéza H2: sportovní lezení jako mladší disciplína je více 
zastoupeno v internetovém magazínu 

Dá se předpokládat, že jak v internetovém, tak tištěném magazínu bude srovnatelné 
množství informací o metodice. Cílem výzkumu bude také ověřit, do jaké míry se u 
jednotlivých typů článků vyskytují poukazy na metodiku. Obsahují články u „královské 
disciplíny“ dle čtenářů Lezce nejvíce poukazů na metodiku? Hypotéza H3: v internetovém a 
tištěném magazínu je stejné poměrné množství informací o metodice s vyššími hodnotami u 
„královské disciplíny“ velehorského lezení. 

Hypotéza H4: Tištěný magazín se více zaměřuje na etiku a pravidla. Poukazy na ně 
jsou především u disciplíny lezení po pískovcových skalách. 

Dalo se předpokládat, že u článků k „fotogeničtějším“ horám bude v poměru k textu 
článků k umělým terénům více obrazového materiálu. Nicméně vzhledem ke vzrůstající 
oblibě soutěží v lezení je pravděpodobné, že tomu tak nebude, ale tvrzení bude možno 
potvrdit či vyvrátit až po provedení obsahové analýzy. Hypotéza H5: Větší množství 
obrazového materiálu je u článků o velehorách spolu se sportovním lezením. 

2.2.2 Výzkum skrze on-line diskuse v internetovém magazínu 
U horolezectví v CHKO (převážně po pískovcových skalách) se dá předpokládat, že 

bude téma předmětem výměny názorů v on-line diskusi vzhledem k tomu, že pravidla a etika 
pocházejí z dob vzniku horolezeckých disciplín provozovaných v CHKO a jsou 

                                                 
26 Alpinismus se někdy nazývá horolezectví obecně, v této anketě jde o vysokohorské horolezectví. 
27 Vysvětlení termínu viz kapitola 5.3 
28 Dostupné z http://www.lezec.cz/ankety.php, staženo 22.12.2006. 
29 Z ankety provedené na serveru http://www.lezec.cz/ankety.php (staženo 31.5.2007) vyplynulo, že uživatelů 
mladších než 15 let je 14,1 %, uživatelů věkem mezi 15 a 18 lety je 14,4 % uživatelů, mezi lety 18 až 25  18,4 % 
uživatelů, mezi lety 25 až 35 15,6 % uživatelů, mezi lety 35 – 50 je 12,4 % uživatelů, mezi lety 50 až 70 11,8% 
uživatelů a starších než 70 let je 12,8 % uživatelů. Je třeba samozřejmě brát v úvahu omezenou vypovídací 
schopnost internetových anket. 
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konfrontována se současným konzumním pojetím. Hypotéza H6: diskuse u lezení po 
pískovcových skalách mají konfliktní povahu, tedy obsahují větší míru nesouhlasných 
příspěvků a diskusních úrovní. 

U textů zaměřených na metodiku či obsahujících poukazy na metodiku se dá 
předpokládat, že budou v on-line diskusích vyžadovány a poskytovány další informace 
vzhledem k tomu, že většina horolezců není organizována v oddílech, kde se tyto informace 
sdílejí. Hypotéza H7: metodika obsažená v textech podněcuje k hledání informací o ní 

Dá se také předpokládat, že on-line diskuse slouží také k volné zábavě, osobním 
narážkám či zavádění témat mimo horolezectví, tzv. „off task“, přičemž tyto příspěvky 
pravděpodobně převažují u pískovcového lezení a článků bez zařazení. Hypotéza H8: 
příspěvky mimo téma se nejčastěji vyskytují u článků věnujícím se pískovcovému lezení a 
článků bez zařazení 

Hypotéza H9: Vyšší výskyt poukazů na metodiku u jednotlivých disciplín koreluje s 
vyšším výskytem poukazů na metodiku u on-line diskuse. Naopak u pravidel/etiky a ochrany 
přírody se o korelaci nejedná.  

Hypotéza H10: Pokud se v textu článku vyskytuje poukaz na etiku či ochranu 
přírody, je pravděpodobné, že to povede k vyjádření vlastních postojů v diskusi. Rovněž míra 
projevu souhlasu/nesouhlasu diskutujících se dá předpokládat vyšší.  
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3 Metodologické přístupy 

3.1 Obsahová analýza textu článků 

Hlavním cílem obsahové analýzy je využít psaný nekvantitativní dokument a převést 
jej na kvantitativní údaje30, tedy skrze kódy redukovat sociální realitu na data, která je možno 
analyzovat. 

Výzkum budu provádět pomocí obsahové analýzy tištěných a elektronických médií.31 
Jako zdroj metodiky je vhodná publikace „CROWLEY Brian P. DELFICO Joseph F. Content 
Analysis: A Metodology for Structuring and Analysing Written Material. Vydáno v září 1996, 
která je dostupná z odkazu http://archive.gao.gov/f0102_157490.pdf. 

Obsahová analýza pomáhá sumarizovat nejen obsah psaného materiálu, ale vypovídá i 
o přístupu, chápání a názorech autora textu.32 Jedná se především o množství textů, množství 
diskusních příspěvků k jednotlivým tématům, četnost zastoupení jednotlivých typů diskusních 
příspěvků u jednotlivých témat článků a další souhrny. 

 Vzhledem k tomu, že autoři textů článků jsou horolezci, se dá předpokládat, že 
výsledky obsahové analýzy budou mít do určité míry vypovídací schopnost o komunitě 
horolezců.  

 U přispěvatelů do on-line diskusí pod články se jedná o poměrně početnou skupinu, 
viz anketa,33 ze které vyplynulo, že pravidelně do on-line diskusí přispívá 23 % uživatelů 
webových stránek, 44 % zřídka kdy a 33 % nikdy. Je třeba samozřejmě brát v úvahu 
omezenou vypovídací schopnost internetových anket. 

3.2 Obsahová analýza textu on-line diskusí 

V on-line diskuzích pod články na www.lezec.cz se budou zkoumat struktury a obsahy 
reakcí na zveřejněné články. Metodika vychází z elektronické publikace Temporal Norms of 
Online Discussion Episodes.34 Přestože je metoda primárně určená ke zkoumání universitních 
on-line diskuzí (diskuzí určených primárně ke vzdělávání), je po zvážení přenositelná i na 
diskuzi pod články u sportovního elektronického magazínu vzhledem k tomu, že i v tomto 
případě slouží on-line diskuzní fórum k vyměňování informací – napravování omylů u článků, 
doplňování, poskytování, vyžadování informací apod. 

Jedná o metodu poměrně novou, která je používána při sociologických výzkumech, 
zvláště v zemích, kde je používání internetu velmi rozšířeno (USA, Japonsko, Korea).35 Dále 
je diskusní fórum zdrojem informací o tom, zda je článek nadšeně vítán, odmítán, je 
impulzem k hlubší diskuzi či zda je jen podnětem k diskuzi o jiném tématu. U on-line diskuze 
se také bude zjišťovat, zda mají informační, případně vzdělávací a osvětový přínos, a také 
množství a struktura příspěvků. 

                                                 
30 JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Universita Karlova 1993, s. 85. 
31 V sociologických výzkumech je mezera v oblasti sportů, které nejsou divácky atraktivní, jako je horolezectví. 
Není mi známo, že by se prováděl sociologický výzkum v oblasti sportu za použití obsahové analýzy a rozboru 
textů, jako například v případě jiných oblastí (například A Content Analysis of Travel Guidebooks (obsahová 
analýza cestovních průvodců), dostupné z http://etd.uwaterloo.ca/etd/sequinla2005.pdf), staženo 22.3.2007 
32 CROWLEY Brian P. DELFICO Joseph F. Content Analysis: A Metodology for Structuring and Analysing 
Written Material. Vydáno v září 1996. Dostupné z http://archive.gao.gov/f0102_157490.pdf. Staženo 23.3.2007. 
s. 8. 
33 Dostupné z http://www.lezec.cz/ankety.php. Staženo 31.5.2007. 
34 GIBBS William J. & BERNAS Ronan, Duquesne University, Eastern Illinois University, dostupné z 
www.sloan-c.org/conference/proceedings/2004/ppt/1114.ppt, staženo 3.1.2007. 
35Dostupné z 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/annualreports/11threpo
rt/com_2006_68_cs.pdf, s. 6. Staženo 18.3.2007. 
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Metodou bude obsahová analýza, rozbor významu, organizace a použití, tedy 
kvantitativní výzkum, podle předem určeného kódovacího schématu se zjišťují instance 
kategorie a provádí se analýza četností.36 Nicméně v případě tohoto projektu bude mít sice 
kódovací schéma základní strukturu, ale v průběhu výzkumu se bude rozrůstat, například 
pokud se objeví opakující se témata, která jako výzkumník zvážím jako relevantní pro 
samostatnou kategorii.  

3.3 Proces obsahové analýzy 

Obsahová analýza by se měla skládat ze sedmi kroků.37 
 

1. rozhodnout, zda použít obsahovou analýzu 
 

5 faktorů, které vedou k rozhodnutí použít obsahovou analýzu: 
 
1. Cíle výzkumu 
 Na základě zvážení všech aspektů považuji validní obsahovou analýzu za 

proveditelný způsob výzkumu 
2. Povaha informací k zanalyzování 

Informace může být jakéhokoliv psaného typu, originální dokument nebo 
přepis zvukové nebo obrazové informace. Tuto podmínku dokumenty získané 
z internetových článků, on-line diskusí a tištěných magazínů splňují. 

3. Druh požadovaných dat - například frekvence, procentualita 
4. Druh požadované analýzy – pokud se jedná o numerický popis nebo 

srovnávání, ne tak např. pro zjištění druhu použitého stylu. 
 V mém výzkumu se jedná o numerický popis a srovnávání, obsahová analýza 

je tedy vhodnou volbou. 
5. Nutné zdroje k dispozici - kódování je poměrně náročné na práci a dovednost 

v používání počítače 
 Disponuji vhodným softwarovým i hardwarovým vybavením a mám časové 

možnosti i schopnosti obsahovou analýzu provést. 
 

2. definovat proměnné 

 
Viz kapitola 5.3. Kódování 

 
3. vybrat materiál pro analýzu 
 

Dokument musí být fyzicky oddělitelný. Pokud je množství dokumentů příliš 
veliké, je zapotřebí použít metodu výběru vzorku.  
V případě mého výzkumu se jedná o výběr vzorku na základě zvážení 
výzkumníka, tedy vzorku za dané časové období. Díky převodu do formátu 
PDF je možné dokumenty snadno oddělit  

 
 
 

                                                 
36 GASSON Susan, Drexel University, Qualitative Content Analysis Exercise 2004 (na internetu již nedostupné). 
Staženo 2.1.2007 
37 CROWLEY Brian P. DELFICO Joseph F. Content Analysis: A Metodology for Structuring and Analysing 
Written Material. Vydáno v září 1996. Dostupné z http://archive.gao.gov/f0102_157490.pdf. Staženo 23.3.2007. 
s. 13 - 20. 
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4. definovat záznamové jednotky 
 
Jako záznamové jednotky jsem definoval článek, větu a diskusní příspěvek.  

 
5. vytvořit plán analýzy 
 

Plánování obsahové analýzy zahrnuje čtyři fáze: 
 

- určení proměnných (k těm vedou výzkumné otázky).  
- abychom kompletně definovali proměnné pro obsahovou analýzu, musíme 

specifikovat kategorie, které musí být nominální (nemohou být zařazeny do 
pořadí) nebo ordinální, a musí být exklusivní a vyčerpávající, nesmí se tedy 
překrývat. V mém výzkumu jsou použity nominální proměnné kromě úrovně 
diskusního příspěvku. Nicméně v souhrnech tvoří intervalové. Pro kategorie 
článků může být seznam nekonečný, zvážil jsem tedy, že optimální počet 
kategorií je 9 pro rozdělení článků dle disciplín a 9 pro rozdělení článků dle 
zařazení s přihlédnutím k praktickému použití a možnosti interpretovat výsledky. 
Nejčastější metodou pro obsahovou analýzu je dle Singletona (podle 
CROWLEY Brian P. DELFICO Joseph F. Content Analysis: A Metodology for 
Structuring and Analysing Written Materiál) měření frekvence výskytu. 

- určit počet kategorií (viz kapitola Kódování) 
- vybrat materiál pro analýzu (viz kapitola Výzkumný projekt) 

 
6. okódovat text 
 

Kódy jsou zkratky, značky či segmenty textů. Pro počítačové zpracování musí být 
rozpoznatelné počítačovým programem. Pokud by výzkum provádělo více osob, 
bylo by nutné vytvořit podrobnější kódovací manuál a provést školení. V mém 
výzkumu se jedná o značky, které jsou rozpoznatelné tabulkovým procesorem, 
který například v případě četnosti pracuje jen s čísly, slovní kódy musí tak být 
před analýzou převedeny na čísla. Nicméně pro vlastní kódování jsem zvolil 
kombinaci čísel a textu z důvodu větší přehlednosti a eliminaci způsobení možné 
chyby. Kódy mohou být při počítačovém zpracování zanášeny přímo do počítače 
nebo manuálně přenesená do počítače. V mé práci se jedná o kódování přímo 
v počítačovém programu.  

 
7. zanalyzovat údaje 

 
Podstatou obsahové analýzy je „poskytnout most od slov k číslům“.38 Jakmile je 
toto provedeno, následuje obvyklá forma analýzy. Základním analytickým úkolem 
je počítat výskyty kódů, ať už výskyty v dané kategorii nebo subkategorii. Pokud 
je číslo příliš vysoké, můžeme použít procenta. Můžeme hledat vztahy mezi dvěma 
nebo více proměnnými.  
 
Intensita (Ta je v mém případě u koeficientu úrovní) 
 
Prostor a čas (V případě mého výzkumu je prostorem počet znaků s mezerami) 

                                                 
38 CROWLEY Brian P. DELFICO Joseph F. Content Analysis: A Metodology for Structuring and Analysing 
Written Material. Vydáno v září 1996. Dostupné z http://archive.gao.gov/f0102_157490.pdf. Staženo 23.3.2007, 
s. 33. 
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Výsledky mohou být prezentovány podobným způsobem jako u ostatních 
výzkumů. Stejně tak je nutný detailní popis metodiky, aby čtenář porozuměl, jak 
byl výzkum prováděn. Je tedy nutno prezentovat výzkumné otázky, povahu 
materiálů k analýze, proměnné, které jsou kódované, dále kódovací kategorie, zda 
byl proveden výběr vzorku a jak, záznamové jednotky, postup při kódování a 
uvedení nástrojů ke kódování, techniky statistické analýzy dat a pochyby a 
omezení. 
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4 Výběr vzorku; prostředí výzkumu 
Pro rozbor textů a obsahovou analýzu byl zvolen nejčtenější internetový magazín 

(www.lezec.cz) a tištěný magazín Montana, oba zaměřené na všechny horolezecké disciplíny 
s vyloučením ostatních sportů v přírodě.39 Dále byly jako texty k obsahové analýze vybrány 
on-line diskuse pod články v elektronickém médiu: V tištěném médiu obdobné reakce 
čtenářů, jako jsou dopisy, obsaženy nejsou.  

Bylo zvoleno období od 01.10.2006 do 31.12.2006, a to záměrně s přihlédnutím 
k době na rozhranní dvou sezón z důvodu minimalizace rizika sezónního zkreslení. Během 
tohoto období bylo na www.lezec.cz vloženo 63 hlavních a 164 vedlejších článků40, u kterých 
je umožněna on-line diskuse. U magazínu Montana za tuto dobu vyšla 2 čísla, bylo vydáno 
celkem 136 stran textu čítajících 112 článků. Z důvodu porovnatelnosti budou stránky 
rozsegmentovány na jednotlivé články.41 Během výzkumu bylo okódováno 112 článků 
z tištěných magazínů a 225 článků z internetového magazínu spolu s 4028 diskusními 
příspěvky náležejícím ke 195 článkům.  

U on-line diskusí se výzkum prováděl s minimálně dvouměsíčním časovým zpožděním z 
důvodu zajištění jejich aktuálnosti. Bylo by nežádoucí, aby se jejich obsah v průběhu 
výzkumu měnil. U dva měsíce starých článků se dá předpokládat, že již nebudou pro 
diskutéry předmětem zájmu. 

                                                 
39 Dostupné z www.toplist.cz/sport, http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=729. Staženo 12.12.2006. 
40 V elektronickém magazínu www.lezec.cz se objevují 2 typy příspěvků – hlavní články v levé části mající 
dlouhodobější charakter, jsou většinou i delší a obsahující více fotografií, v pravé části jsou spíše informace o 
akcích atd. mající krátkodobější charakter, je jich více a rychleji se stávají neaktuálními. 
41 REIMAR Zeh. A practical introduction into quantitative Content Analysis. Dostupné z 
http://iksz.fsv.cuni.cz/IKSZ-16-version1-CA.pdf, s. 7. Staženo 24.11.2006. 
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5 Metody vyhodnocování a interpretace získaných dat 
Ze tří základních typů proměnných42 se ve výzkumu objevují nominální proměnné 

jako kódy. Kód je sociální jev, který je převeden na jednoduchý sled čísel a znaků, aby se 
s ním dalo analyticky pracovat. Je tu ale také proměnná počet kódů u jednotlivého článku 
nebo diskuse, a vzniká tedy intervalová proměnná – je možné říci, kolikrát je určitý součet 
kódů vyšší než jiný, a tedy je možno použít i statistické funkce pro intervalové proměnné. 
Pořadové proměnné se ve výzkumu nevyskytují. To by bylo možné v případě, pokud bych 
například usiloval o seřazení od nejstarší horolezecké disciplíny po nejmladší, ale obávám se, 
že to nelze zodpovědně provést. 

Ve výzkumu tedy je možno pro interpretaci dat použít jak aritmetický průměr, tak 
medián a modus (přestože medián náleží k nepoužívaným pořadovým proměnným, lze ho 
využít u proměnných vyššího typu – intervalových). Nicméně pro nominální data, tedy kódy u 
jednotlivých článků, je možno použít pouze modus, tedy určit kategorie s nejvyšší četností. 
Tyto nižší statistické operace se mohou hodit i u pořadových nebo intervalových typů dat, 
protože jsou méně náchylné k extrémním hodnotám.43 Případně může být vhodné použít 
oboje a porovnat pro vyloučení přílišného zkreslení. Při interpretaci dat zvážím uvedení 
extrémních hodnot, které mohou mít vliv na zkreslení výsledků. 

Nejprve zaměřím pozornost na proměnnou „kód článku“, jedná se o zařazení článků 
dle disciplín a dalších témat souvisejících s horolezectvím, společně s kategorií pro články 
nevyhovující žádné z nich. Vznikne tabulka, kde uvedu v prvním sloupci typy článků 1-9 pro 
disciplíny dle rozřazení jak je uvedeno v kapitole 5.3.1., a články 1-9 pro typy textů a 
v dalších sloupcích ostatní proměnné, které se k nim vztahují. Přičemž těmito proměnnými 
bude celkový počet jednotlivých kódů u každého typu článku a další sledované 
charakteristiky článků dle zvážení s ohledem na výzkumné otázky. 

5.1 Metoda počítačového zpracování textů 

Všechny texty, jak tištěné, tak elektronické se převedou do jednotného formátu PDF. 
Pomocí Adobe Acrobat 7.0 Professional44, přičemž v každém souboru bude obsažen jeden 
článek nebo diskuze pod článkem v případě analýzy elektronického magazínu. 

Následně bude kódování prováděno pomocí poznámek v Acrobatu, které je možno 
vyexportovat do programu MS Excel a dále s nimi pracovat. Takto se získá jak analytický 
odstup od zkoumané látky45, tak možnost efektivně pracovat v tabulkovém procesoru se 
statistickými funkcemi. 

 
Co požadujeme od počítačového programu pro obsahovou analýzu: 
 

1. možnost editovat, vytvořit zaznamenat informaci 
2. kódovat – zvýraznit záznamové jednotky a připojit kód 
3. vyhledávat – rozeznat určitá slova, fráze a kategorie 
4. počítat – spočítat počet určitých slov, frází nebo kategorií 
5. přenést určitá slova, fráze nebo kategorie 
6. exportovat do souboru, ve kterém se dá provést statistika 

 
                                                 
42 DISMANN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Nakladatelství Karolinum, 2005, s. 188 
43 DISMANN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Nakladatelství Karolinum, 2005, s. 191 
44 Adobe Acrobat je skupina programů firmy Adobe Systéme pro prohlížení, vytváření, úpravu a další práci se 
soubory formátu PDF (Portable Document Format – Formát pro přenositelné dokumenty). Informace jsou 
dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat. 
45 STRAUSS, Anselm. CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Albert 1999, s. 147. 
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Seznam profesionálních nástrojů:46 
askSam 
Textbase Alpha (tento program umožňuje kódování jak celých vět, tak libovolné části textu) 
Podobnou funkci nabízejí mnou použité poznámky v Acrobatu. 
AQUAD 
TEXTPACK PC 
Micro-OCP 
WordCrunch 
WordPerfect 
ATLAS 

5.1.1 Postup počítačového zpracování textu v této práci: 
 

Zdrojový 

dokument 
Převod 

Cílový 

dokument 

Internetový 
magazín 
www.lezec.cz 

� 
Dokument 
on-line (htm, 
php) 

� 

Převod do 
PDF 
s vloženými 
fonty a 
obrázky 
pomocí 
softwaru 
Acrobat 7 
Professional 

� PDF s vloženými 
fonty a obrázky 

Tištěný magazín 
Montana � Papírový 

dokument � 

Skenování do 
bitmapového 
PDF pomocí 
softwaru 
Acrobat 7 
Professional 

� 

Převod 
bitmapového 
PDF do PDF 
s vloženými 
fonty pomocí 
funkce OCR 
(funkce na 
rozpoznávání 
textu) 
v softwaru 
Acrobat 7 
Professional 

� PDF s vloženými 
fonty a obrázky 

 

Postup kódování a převod poznámek do programu MS Excel 

PDF 
s vloženými 
fonty a 
obrázky 

� 

Kódování 
pomocí 
funkce 
poznámek 
v programu 
Acrobat 7 
Professional 

� 

Uložení kódů 
v poznámkách 
Acrobat do 
jiného 
dokumentu 
PDF 

� 

Text z PDF 
dokumentu 
s poznámkami 
obsahuje 
kromě kódů i 
jiné texty 
(popisky 
poznámek) – 
nutno text 
zkopírovat a 
vložit do 
dokumentu MS 
Excel  

� 

V dokumentu 
MS Excel se 
z nežádoucích 
textů vyfiltrují 
kódy pomocí 
funkce 
„Automatický 
filtr“ (je nutno, 
aby kódy měly 
na začátku 
nezaměnitelný 
znak, v případě 
mého výzkumu 
je to 
podtržítko) 

� 

Výsledkem je 
tabulka 
v programu MS 
Excel se 
sloupcem kódů 
k jednotlivému 
článku, se 
kterým je 
možno dále 
pracovat  

                                                 
46 CROWLEY Brian P. DELFICO Joseph F. Content Analysis: A Metodology for Structuring and Analysing 
Written Material. Vydáno v září 1996. Dostupné z http://archive.gao.gov/f0102_157490.pdf. Staženo 23.3.2007, 
s. 56. Je nutno přihlédnout k tomu, že se jedná o dokument více než 10 let starý. Je pravděpodobné, že od té 
doby se objevily další programy pro obsahovou analýzu. 
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5.1.2 Výhody počítačového zpracování 
Vzhledem ke stále většímu nárůstu objemu textů v počítačové podobě se metoda 

počítačového zpracování při obsahové analýze sama nabízí. Díky této metodě se minimalizuje 
množství chyb při zpracovávání kódů a skrze tabulkový procesor je možné vytvářet 
analytické náhledy v grafech. 

5.2 Metoda počítačového zpracování kódů 

Metodu, kterou navrhuji, nevychází dle mých zjištěný ze zaběhlých postupů, ale je 
zcela nová. Nicméně po zvážení povahy projektu a možností využívat profesionální nástroje, 
které jsou velmi drahé nebo zdarma dostupné ve velmi omezené zkušební verzi například 
Atlas), rozhodl jsem se pro kódování pomocí poznámek ve formátu PDF (PDF notes), jak je 
uvedeno v kapitole 5.1.1. Tyto poznámky jsou primárně určené k provádění revizí a přidávání 
komentářů, ale vzhledem k tomu, že tato funkce nabízí i možnost vyexportování a po 
drobných úpravách importování do tabulkového procesoru, hodí se využívání této funkce i 
pro obsahovou analýzu. 

5.3 Kódování 

Navrhované kódování je otevřené. Tento základní seznam vznikl na základě 
předběžného pozorování, při kterém jsem si pokládal otázku, k jakému jevu se jednotlivý kód 
vztahuje47. Při tomto předběžném výzkumu a následné dodatečné revizi během výzkumu 
vznikl následující seznam kódů v tabulce níže, který je inspirován také strukturou 
horolezeckých disciplín v níže uvedeném diagramu. 

Schéma je podkladem pro rozdělení článků dle disciplíny, kódování se vztahuje se jak 
k tištěnému, tak k internetovému magazínu, jedná se o kódování celého článku48. V úvahu 
bylo bráno rozdělení horolezeckých disciplín v následujícím diagramu49: 

Rozdělení je nutno vzhledem k dlouhému vývoji a teritoriálním rozdílů brát 
s rezervou, je nutno zvolit optimální vzdálenost, ze které je možno sledovat horolezecký sport 
současnosti jako celek, aby za různými detaily nezanikla jeho podstata a proporcionalita. 

 

 

                                                 
47 STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Albert 1999, s. 47 
48 STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Albert 1999, s. 51 
49 NEUMANN, Jan. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Portál 1999, s. 224. 
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5.3.1 Kódovací jednotka článek 
Články jsou označeny následujícími kódy, a to zvlášť dle disciplín a zvlášť dle typu 

článku. 
 

Kód dle disciplín Popis 

D_K_1 Lezení po pískovcových skalách 

D_K_2 Lezení po umělých stěnách a jiných umělých 
terénech 

D_K_3 Bouldering bez rozlišení50 

D_K_4 Horolezectví v horách vyšších než 2000 m 
obtížnosti II a vyšší 

D_K_5 Horolezecké výstupy menší obtížnosti 
(přechody hor, trekking, skialpinistické tůry) 

D_K_6 Horolezectví v ledových terénech mimo hory 
a drytooling51 

D_K_7 Nepískovcové skály 

D_K_8 Bigwall 

D_K_9 Netýká se konkrétní disciplíny/týká se všech 
 

Kód dle typu článku Popis 

T_K_1 Reportáže 

T_K_2 Texty zaměřené na metodiku 

T_K_3 Texty zaměřené na ochranu přírody 

T_K_4 Texty zaměřené na horolezeckou etiku a 
pravidla 

T_K_5 Soutěže ve sportovním lezení 

T_K_6 Individuální výkony na horní hranici 
obtížnosti u sportovního lezení na skalách 

T_K_7 Osobnosti 

T_K_8 Kultura (knihy, průvodce, filmy, video, 
internet, festivaly apod.) 

T_K_9 Texty nevyhovující žádné z kategorií 

5.3.2 Kódovací jednotka věta 
Dále budu zjišťovat, zda se v textech vyskytují následující témata v seznamu níže, opět 

jak v tištěném, tak v elektronickém magazínu. Toto již je kódování po větách52 (u stejných 
dokumentů, jako bylo v předešlém případě použito kódování celých dokumentů, tedy článků).  

 
 

                                                 
50 Bouldering je druh lezení, provozovaný bez lana na malých skalních blocích nebo nízkých skalách několik 
metrů nad zemí. Název pochází z anglického slova boulder - balvan. Dostupné z 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bouldering, staženo 31.5.2007. 
51 Drytooling je lezení smíšených terénu („tzv. mixů“ – kombinace ledu a skály či pouze skály) s použitím 
maček a cepínů. V této disciplíně se soutěží i na umělých stěnách. 
52 STRAUSS, Anselm. CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Albert 1999, s. 51 
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Seznam kódování po větách s popisem 
 

V_K_1 text týkající se pravidel/etiky u některé 
z horolezeckých disciplín 

V_K_2 text týkající se metodiky – materiál, pokud 
přináší informace o použití v dané situaci, ne 
pouhá zmínka. Jedná se o text, který může 
posloužit jako informace, ať už jako něčí 
zkušenost nebo pouhý „učebnicový“ poukaz 
na metodiku. Cílem není vybírat mezi 
správnou/nesprávnou informací. 

V_K_3 text týkající se metodiky – předpovědi 

počasí, ne pouze popis stávajícího počasí – 
jen pokud se ze zkušenost dá čerpat, 
souvislost s danou situací (například volba 
vhodné metodiky nebo postupu na základě 
počasí, případně rozhodování, zda výstup 
vůbec uskutečnit). 

V_K_4 text týkající se metodiky – zdravovědy 
(opět se jedná o informaci, která může 
posloužit jako správný/špatný příklad, jak 
v situaci postupovat/nepostupovat) 

V_K_5 text týkající se ochrany přírody (poukazy na 
vhodné/nevhodné chování v přírodě) 
 

5.3.3 Kódovací jednotka diskusní příspěvek 
Samostatný (ale s texty, jichž se týká, související) výzkum budu provádět na on-line 

diskuzích. On-line diskuse budu hodnotit dle typů příspěvků53 dle prezentace s odkazem níže. 
 

D_IS information seeking/ (hledání informace) 
Příspěvek hledající informace ať už 
doplňující článek nebo týkající se 
horolezectví obecně 
 

D_IP Information provision (poskytování 
informace) 
Příspěvek ve kterém jsou poskytovány 
doplňující informace k článku nebo odpovědi 
diskutérům hledající informace 
 

D_EA Expression of agreement with the article 

read (Souhlas s názorem článku) 
Příspěvek, který vyjadřuje souhlas s názorem 
článku 

D_ED Expression of disagreement with the 

article read (Neouhlas s názorem článku) 
Příspěvek, který vyjadřuje nesouhlas s 

                                                 
53 GIBBS William J. & BERNAS Ronan, Duquesne University, Eastern Illinois University, www.sloan-
c.org/conference/proceedings/2004/ppt/1114.ppt. Staženo 3.1.2007. 
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názorem článku 
D_EAOP Expression of agreement with other 

participants’ views (Souhlas s názorem 

jiného diskutujícího) 
Příspěvek, který vyjadřuje souhlas s názorem 
jiného diskutujícího 

D_EDOP Expression of disagreement with other 

participants’ views (Neouhlas s názorem 

jiného diskutujícího) 
Příspěvek, který vyjadřuje nesouhlas s 
názorem jiného diskutujícího 

D_EOW Expression of own views on the issue 

discussed (vyjádření vlastních postojů na 
disutované téma) 

D_OT Off-Task Contributions/ Provision of 

Social or Emotional Cues/ Meta-comment 
(Jiné/netýká se výzkumu, např. vtipy, 
narážky, komentování diskuse jako celku) 

5.3.4 Kódovací jednotka úroveň diskuse 
Každý diskusní příspěvek je okódován číslem úrovně diskusního příspěvku (např. 

U_1). Cílem je zjistit, do jaké míry jsou určitá témata diskutovaná, tedy do jaké míry se 
diskuse větví. 

5.3.5 Postup při kódování 
V textech by se samozřejmě mohlo nalézt mnoho dalších význačných struktur, ale chci 

se vyvarovat zavedení příliš velkého množství kódů.54Budu postupovat tak, abych pojal celý 
zkoumaný vzorek, ale do kódování zahrnu jen kategorie, které jsou relevantní pro mé 
výzkumné otázky. 55 

                                                 
54 GASSON Susan, Drexel University, Qualitative Content Analysis Exercise 2004 (na internetu již nedostupné). 
Staženo 2.1.2007, s. 6, bod 3. 

55
 GASSON Susan, Drexel University, Qualitative Content Analysis Exercise 2004 (na internetu již 

nedostupné). Staženo 2.1.2007, s. 1, kapitola „Coding Strategy For Content Analysis“.  
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6 Analýza dat 
Jako výstup z kódování vznikla tabulka v tabulkovém procesoru formátu MS Excel 

(.xls, případně možno otevřít v Open Office apod.), která tvoří přílohu bakalářské práce. 
Přesněji se jedná o dvě tabulky, pro tištěný a internetový magazín zvlášť. 

Analýza má dvě části, v první části budu porovnávat internetový a tištěný magazín, ve 
druhé části se soustředím na analýzu článků v internetovém magazínu a související on-line 
diskuse. V grafech a tabulkách budou používané zkrácené názvy kategorií. Jejich seznam je 
zde: 

 
Lezení po pískovcových skalách Pískovec 

Lezení po umělých stěnách a jiných umělých terénech Umělé stěny 

Bouldering bez rozlišení Bouldering 

Horolezectví v horách vyšších než 2000 m obtížnosti II 
a vyšší 

Velehorské 
lezení 

Horolezecké výstupy menší obtížnosti (přechody hor, 
trekking, skialpinistické tůry) 

Lezení menší 
obtížnosti 

Horolezectví v ledových terénech mimo hory a 
drytooling Ledy mimo hory 

Nepískovcové skály Nepískovcové 
skály 

Bigwall Bigwall 

Netýká se/týká se všechny Ostatní 
Tabulka A 
 
Reportáže Reportáže 

Texty zaměřené na metodiku Metodika 

Texty zaměřené na ochranu přírody Ochrana přír. 

Texty zaměřené na horolezeckou etiku a pravidla Etika a prav. 

Soutěže ve sportovním lezení Soutěže 

Individuální výkony na horní hranici obtížnosti u 
sportovního lezení na skalách Individuální výk. 

Osobnosti Osobnosti 

Kultura (knihy, průvodce, filmy, video, internet, 
festivaly apod.) Kultura 

Texty nevyhovující žádné z kategorií Ostatní 
Tabulka B 
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6.1 Srovnávací analýza tištěného a internetového magazínu 

Na úvod uvedu základní fakta vypovídající o povaze těchto textů. Z důvodu 
porovnatelnosti budou u internetového magazínu v tomto případě vynechány on-line diskuse, 
jedná se pouze o zpravodajské rubriky. 
 
Srovnání dle základních údajů 

Základní údaje 

Tištěný magazín 
Montana 

 
Internetový magazín 
www.lezec.cz 

Počet vydaných článků během 
zkoumaného období 
01.10.2006 do 31.12.200656 112 (2 čísla) 225 

Celkové množství textu (počet 
znaků s mezerami) 

417930 
 

485884 
 

Průměrný počet znaků na 
článek 

3731,5178 (pro srovnání: 
median  
1246,5) 

2159,4844 (pro srovnání: 
median  
1080) 

Počet obrázků 902 221 
Tabulka C 
 

Median byl použit pro srovnání, protože je to hodnota, která je v prostředku všech 
pozorování, která jsou seřazena podle velikosti57 (resp. za použití funkce „Median“ 
v programu MS Excel). Z výsledku je zřejmé, že v obou případech, jak u tištěného, tak u 
elektronického magazínu převažují články s menším počtem znaku, protože median je 
výrazně nižší než průměr. 

Je velmi názorné a srozumitelné sdělování výsledků pomocí grafů a schémat, proto byl 
tento způsob zvolen pro interpretaci údajů spolu se slovní interpretací. Pro přehlednost58 byl 
zvolen spojnicový typ vzhledem k tomu, že grafy obsahují mnoho údajů, a také je možno lépe 
vysledovat, jak se proměnné mění v závislosti na jiných proměnných. Zda je možno potvrdit 
či vyvrátit hypotézu H1 o královské disciplíně, ukazují tabulka 1 a graf 1 níže. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Jedná se o texty bez reklamních sdělení a editorialu. U internetového magazínu jsou zahrnuty pouze články na 
domovské stránce. Průvodci, inzerce, lezecký denník apod. zahrnuty nejsou, protože se nejedná o zpravodajské 
rubriky. 
57 DISMANN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Nakladatelství Karolinum, 2005, s. 191. 
58 JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Universita Karlova 1993, s.127. 
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Tabulka ke grafu 1 

Montana  -
% podíl 
článků

Lezec - % 
podíl 

článků 

Montana  -
% podíl 

znaků 

Lezec - % 
podíl 
znaků

Pískovec 4,46% 4,89% 1,75% 7,99%

Umělé stěny 8,04% 21,33% 3,58% 12,09%

Bouldering 2,68% 11,11% 1,52% 6,92%

Velehorské lezení 29,46% 11,11% 24,72% 16,17%

Lezení menší obtížnosti 4,46% 2,22% 8,15% 7,18%

Ledy mimo hory 0,89% 2,22% 2,05% 1,25%

Nepískovcové skály 23,21% 20,44% 13,76% 24,27%

Bigwall 0,00% 2,67% 0,00% 1,54%

Ostatní 25,89% 24,00% 44,47% 22,60%

Celkem 99,09% 99,99% 100,00% 100,01%

Tabulka 1 
 

 
 Graf 1 
 

Výsledky v grafu 1 výše potvrzují hypotézu H1, která vyplynula z hlasování čtenářů 
magazínu www.lezec.cz, že královskou disciplínou je alpinismus, tedy velehorské lezení. 
Nicméně tato hypotéza se potvrdila jen v případě tištěného magazínu Montana, a to jak při 
zkoumání procentuelního podílu článků, tak při zkoumání procentuelního podílu znaků, jak je 
zřejmé z tabulky 1 a grafu 1 níže. 

Magazín www.lezec.cz, jak je zřejmé na grafu 1, vykazuje výrazně vyšší hodnoty u 
lezení po umělých stěnách. Tato disciplína je z horolezeckých disciplín jedna z nejmladších, 
což by potvrzovalo hypotézu H2, tedy že internetový magazín je více zaměřen na sportovní 
lezení, které se provozuje hlavně na umělých stěnách. Sportovní lezení se provozuje i 
nepískovcových skalách, které vykazují u Lezce také vyšší hodnoty, tedy vyšší procentuelní 
podíl článků i znaků u této disciplíny. 

Podobně tak tomu je u boulderingu (viz graf 1 výše), na který se v porovnání s údaji 
z magazínu Montana zaměřuje větší pozornost, což také potvrzuje hypotézu H2 o zaměření 
internetového magazínu na novější disciplíny. 
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Horolezectví v ledových terénech mimo hory a bigwallové lezení stojí na okraji zájmu 
u obou magazínu, pravděpodobně z toho důvodu, že se tyto disciplíny v České republice 
nedají téměř provozovat. Nicméně byla zaznamenána mírná převaha textů u magazínu Lezec. 

Pískovcové horolezectví má větší ohlas v magazínu Lezec (viz graf 1 výše). 
Z předešlých výsledků se dá usuzovat, že tento magazín na sebe váže poměrně nové 
disciplíny horolezectví. Přestože má pískovcové horolezectví za sebou dlouhý vývoj, je stále 
po velehorském horolezectví a horolezectví na nepískovcových skalách objektem zájmu. 
Nicméně vzhledem k věhlasu pískovcových oblastí v České republice by se v porovnání 
s významností českých nepískovcových oblastí dalo předpokládat, že bude pískovcovému 
horolezectví věnován větší prostor. 

Další zjištění z analýzy jsou, že v magazínu Montana je věnován větší prostor 
článkům, které se netýkají žádné disciplíny nebo se týkají všech disciplín. Toto zjištění 
nabádá k tomu usuzovat, že tištěný magazín věnovaný horolezeckému sportu má také 
částečně funkci společenského časopisu. Ačkoliv tato skutečnost nebyla zahrnuta 
v hypotézách, je to zajímavé zjištění, které se dá uvést při srovnání těchto magazínů.  

Graf 2 níže také dokládá i nepoměrně vyšší podíl prostoru věnovaného osobnostem 
horolezectví v magazínu Montana, a to jak dle procentuelní převahy článků, tak i dle 
množství textu. Což dokládá tvrzení, že má tištěný magazín i funkci společenského časopisu. 

Tabulka 2 a graf 2 níže ukazují, jak jsou v jednotlivých magazínech zastoupeny typy 
článků. 
 

Tabulka ke grafu 2 

Montana  -
% podíl 
článků

Lezec - % 
podíl 

článků

Montana  - 
% podíl 

znaků 

Lezec - % 
podíl 
znaků

Reportáže 30,36% 16,00% 42,15% 35,40%

Metodika 3,57% 4,00% 8,68% 10,54%

Ochrana přír. 0,00% 4,00% 0,00% 2,89%

Etika a prav. 0,89% 1,78% 0,10% 2,18%

Soutěže 8,04% 32,00% 6,76% 19,49%

Individuální výk. 25,89% 12,00% 3,50% 5,92%

Osobnosti 9,82% 7,56% 28,77% 5,31%

Kultura 13,39% 15,11% 5,67% 9,95%

Ostatní 8,04% 7,56% 4,38% 8,31%

Celkem 100,00% 100,01% 100,01% 99,99%

Tabulka 2 
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Graf 2  
 
Na první pohled je patrná převaha textů věnujících se soutěžím ve sportovním lezení u 

magazínu Lezec. Články jsou velmi zastoupeny početně, méně již pokud se vezme v úvahu 
množství textů. Nicméně v obou případech je článků o soutěžích v lezení nesrovnatelně více 
než je tomu u magazínu Montana. Toto zjištění tedy také potvrzuje hypotézu H2, i když s 
výhradami. Pouhou oblíbeností u internetových čtenářů však nelze argumentovat. Vliv může 
mít i fakt, že internetový magazín je neustále aktualizován a tyto informace mají na rozdíl od 
dvouměsíčníku smysl. To je pravděpodobně i důvodem pro to, proč magazín Montana přináší 
více reportáží, které obsahují informace s delší platností.  

Článků zaměřených na metodiku je v obou magazínech přibližně stejné množství 
z obou pohledů – jak z pohlednu početného zastoupení, tak z pohledu množství znaků, což je 
v souladu s míněním obsaženým v hypotéze H3, jak je patrno z grafu 2 výše. Tento typ textu 
patří k textům s malým zastoupením v porovnání s ostatními. Ochraně přírody a horolezecké 
etice se ve článcích věnuje více internetový magazín, i když nepoměrně méně ve vztahu 
k jiným textům, jak je patrno z grafu 2. 

Povaze tištěného magazínu je také možné přisoudit fakt, že se věnuje nepoměrně více 
individuálním výkonům na horní hranici obtížnosti než soutěžím ve sportovním lezení. 
Informace o individuálních výkonech zastarávají méně než informace o sportovních kláních. 
O kultuře jako jsou festivaly, knihy a filmy informuje internetový magazín častěji, ale ne 
s významným rozdílem 

Co se týče množství fotografií u článků, nelze vyvozovat jednoznačné závěry ze 
srovnávací analýzy z důvodu téměř neomezeného prostoru v internetovém magazínu. 
Zajímavé informace by ale mohla přinést analýza četnosti fotografií a obrázků u jednotlivých 
typů článku, jak je uvedeno níže, aby se dala potvrdit nebo vyvrátit hypotéza H5. 

Tabulka 3 a graf 3 níže znázorňují četnost obrázků (fotografií, nákresů a schémat) 
k jednotlivým disciplínám. 
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Tabulka ke grafu 3 Montana Lezec 

Pískovec 7 45

Umělé stěny 6 188

Bouldering 7 64

Velehorské lezení 72 142

Lezení menší obtížnosti 12 38

Ledy mimo hory 9 34

Nepískovcové skály 36 221

Bigwall 0 21

Ostatní 72 149

Celkem 221 902

Tabulka 3 
 

 
Graf 3. 

 
Za zmínku stojí minimální výskyt fotografií zachycujících lezení po umělých stěnách 

v Montaně, a druhý nejvyšší výskyt zmíněných fotografií u Lezce. Tento signifikantní rozdíl 
dokládá zjištění ohledně preference u článků výše, jak je znázorněno na grafu 1 (a také 
dodatečně potvrzuje hypotézu H2). 

U magazínu Montana bylo zjištěno, že převažují obrázky u velehorského lezení (viz 
graf 3), a to i v případě, pokud vezmeme v úvahu poměrné větší množství textu u této 
disciplíny, což je zřejmé při srovnání grafu 1 a grafu 3. Můžeme si všimnout, že zatímco 
poměrné množství textů týkajících se velehorského lezení je u magazínu Montana je oproti 
nepískovcových skalám jen o málo vyšší, rozdíl v počtu obrázku je přibližně dvojnásobný. 
Toto zjištění nám tedy potvrzuje hypotézu H5, tedy že větší množství obrazového materiálu je 
u článků o velehorách. U internetového magazínu vidíme nadprůměrné množství obrázků u 
velehorského lezení oproti poměrnému množství textu, jak je zřejmé při porovnání grafů 1 a 
3. Velké množství obrázků u sportovního lezení by se dalo přisoudit spíše samotné povaze 
internetového magazínu přinášející aktuálnější informace a to tudíž dle mého názoru 
neodporuje hypotéze H5. 
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Pokud se zaměříme na poukazy na horolezeckou etiku a pravidla v textech, u obou 
magazínu se převážně tyto poukazy vyskytují u článků zaměřených na pískovcové lezení, 
velehory a nepískovcové skály. U magazínu Montana si můžeme všimnout (viz graf 4 níže), 
že tyto poukazy se vyskytují i u lezení na umělých stěnách, ačkoliv se zaměření tohoto 
magazínu na tuto disciplínu ukázalo být poměrně slabší. Poukazuje to tak na osvětové 
zaměření tištěného magazínu, což potvrzuje hypotézu H4, tedy že tištěný magazín se více 
zaměřuje na etiku a pravidla, a že poukazy na ně jsou především u disciplíny lezení po 
pískovcových skalách. Překvapivě se ale zmínky o pravidlech a etice vyskytují i u velehor a 
nepískovcových skal. 

Navíc magazín Montana výrazně vykazuje poměrně vyšší výskyt poukazů na 
horolezecká pravidla a etiku u článků, které přímo s disciplínami nesouvisí. Dá se tedy 
předpokládat, že je jim věnována pozornost v samostatných článcích. Tabulka 4 a graf 4 
obsahují podklady pro tyto úvahy. 

 

Tabulka ke grafu 4 Pravidla/etika
Metodika -

materiál

Metodika –
předpověď 

počasí

Metodika -
zdravověda

Ochrana 
přírody

Pískovec 10 7 1 0 0

Umělé stěny 12 0 0 0 0

Bouldering 0 0 2 0 0

Velehorské lezení 5 60 52 28 0

Lezení menší obtížnosti 0 7 5 7 0

Ledy mimo hory 0 5 6 0 0

Nepískovcové skály 2 17 11 12 7

Bigwall 0 0 0 0 0

Ostatní 20 43 52 153 1

Celkem 49 139 129 200 8

Tabulka 4 
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      Graf 4 

 
Hypotéza H3 se potvrdila u magazínu Montana (viz graf 4 výše), ne však u Magazínu 

Lezec, jak vidíme na grafu 5 a tabulce 5 níže. Texty ke „královské disciplíně“ velehorskému 
lezení u magazínu Lezec neobsahují nejvíce poukazů na metodiku. Zato je metodice na Lezci 
věnována pozornost u jinak méně populárních horolezeckých výstupů menší obtížnosti, i když 
jsou tyto články u obou magazínů ve srovnatelném poměru (viz srovnání v grafu 1 výše), což 
by mohlo poukazovat na větší osvětu mezi skialpinisty a u milovníků přechodu hor u 
magazínu Lezec. 

Tabulka 5 a graf 5 nám tedy ukazují, do jaké míry jsou u jednotlivých disciplín 
zastoupeny kategorie v prvním řádku. 

 

Tabulka ke grafu 5 Pravidla/etika
Metodika -

materiál

Metodika –
předpověď 

počasí

Metodika -
zdravověda

Ochrana 
přírody

Pískovec 6 14 3 0 23

Umělé stěny 1 1 1 1 0

Bouldering 0 0 2 0 0

Velehorské lezení 4 64 33 13 1

Lezení menší obtížnosti 0 89 3 6 0

Ledy mimo hory 0 0 0 0 0

Nepískovcové skály 14 22 4 17 6

Bigwall 1 2 0 0 0

Ostatní 8 26 10 48 2

Celkem 49 139 129 200 8

Tabulka 5 
 



Bakalářská práce 

Strana 30 

 
Graf 5 
 
Můžeme si také všimnout, že metodice – předpovědi počasí je v magazínu Montana 

věnováno mnohem více prostoru ve srovnání s magazínem Lezec (viz srovnání grafů 4 a 5), a 
to jak u disciplín (významný výskyt je pouze u velehorského a nepískovcového lezení), tak u 
článků bez zařazení. V tomto smyslu tedy působí jako lepší zdroj informací magazín 
Montana. Rovněž zdravověda se těší větší oblibě u magazínu Montana.  

U textů zaměřených na ochranu přírody si můžeme všimnout mírné převahy u 
disciplíny pískovcového lezení u magazínu Lezec. To nejspíše souvisí s celkovou vyšší 
popularitou pískovcového lezení na Lezci. 

Tímto se tedy nepotvrdila se tedy hypotéza H3, že tyto dva magazíny přistupují 
k metodice stejným způsobem. Ačkoliv co se týče článků věnovaných metodice vykázala 
obsahová analýza strukturální podobnost, není tak tomu u obsahové analýzy jednotlivých vět. 

6.2 Analýza on-line magazínu a internetových diskusí 

Tato kapitola se týká jen internetového magazínu Lezec.cz a diskusí pod zveřejněnými 
články. Ke 225 článkům se váže celkem 4028 diskusních příspěvků, což je průměrně 17,922 
diskusních příspěvků na 1 článek.  

V těchto diskusních příspěvcích se skrývá sociální skutečnost, kterou se pokusím 
odhalit skrze kódování a následnou analýzu, a potvrdit či vyvrátit hypotézy obsažené 
v kapitole 2.2.3.  
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Tabulka 6 a graf 6 níže ukazují pro orientaci, jaké typy textu jsou v jednotlivých 
disciplínách obsaženy. 

 
Tabulka ke grafu 
6. Reportáže Metodika 

Ochrana 
přír. 

Etika a 
prav. Soutěže 

Individu-
ální výk. 

Osob- 
nosti Kultura Ostatní 

Pískovec 3 0 3 0 1 4 0 0 0 

Umělé stěny 3 0 0 0 43 1 0 0 1 

Bouldering 3 0 0 0 19 3 0 0 0 

Velehorské lezení 13 0 1 1 0 0 1 4 5 

Lezení menší  
obtížnosti 2 3 0 0 0 0 0 0 0 

Ledy mimo hory 0 0 0 0 5 0 0 0 0 
Nepískovcové  
skály 9 

0 
5 2 3 18 0 3 6 

Bigwall 3 0 0 0 0 1 0 2 0 

Ostatní 0 6 0 1 1 0 16 25 5 

Celkem 36 9 9 4 72 27 17 34 17 

Tabulka 6 
 

 
  Graf 6 
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Tabulka 7 a Graf 7 znázorňují vztah mezi množstvím textu článků a množstvím 
diskusních příspěvků. 

 

Tabulka ke grafu 7 

Množství textu 
diskusních příspěvků 
ve znacích s mezerami  

Množství textu u 
článků ve znacích s 
mezerami 

Pískovec 278823 15872

Umělé stěny 110381 58728

Bouldering 46189 46189

Velehorské lezení 126646 78547

Lezení menší obtížnosti 22378 34864

Ledy mimo hory 13449 6085

Nepískovcové skály 242943 117926

Bigwall 7502 11928

Ostatní 364511 109787

Celkem 1212822 479926

Tabulka 7 
 

 
Graf 7 
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Pro orientaci také uvádím, jak spolu souvisí počet článků k jednotlivým disciplínám 
s počtem diskusních příspěvků. 

 

Tabulka ke grafu 8 
počet diskusních 
příspěvků 

počet 
článků 

Pískovec 752 11

Umělé stěny 515 48

Bouldering 234 25

Velehorské lezení 460 25

Lezení menší obtížnosti 81 5

Ledy mimo hory 58 5

Nepískovcové skály 821 46

Bigwall 52 6

Ostatní 1055 54

Celkem 4028 225

Tabulka 8 
 
 

 
Graf 8 
 

Z grafu 7. je zřejmé, ve kterých případech se se zvyšujícím množstvím článků 
zvyšuje i počet diskusních příspěvků. Nesoulad je zřejmý na disciplíně pískovcového 
horolezectví, kde je k počtu článků nepoměrně vyšší počet diskusních příspěvků, podobně 
tak tomu je u článků, které se netýkají žádné z disciplín. To potvrzuje hypotézu H6, tato 
disciplína je zjevně nejdiskutovanější. U pískovcového lezení, přestože je u tohoto tématu na 
Lezci poměr věnovaného prostoru větší než u magazínu Montana, se diskuse stále těší 
neobvyklému zájmu. Zdá se, že prostor věnovaný pískovcovému horolezectví není vzhledem 
k oblibě této disciplíny dostatečný, jak ukazuje výzkum. 
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Další nepoměrný výkyv je zřetelný u velehorského horolezectví. Tam by se mohlo 
v diskuzích jednat o velký zájem vzhledem k tomu, že je tato disciplína „královská“, jak jsme 
si ukázali výše, i když se v článcích na Lezci opomíjí - v porovnání s tištěným magazínem je 
internetový magazín charakteristický menším podílem článků zabývajícím se velehorským 
lezením. Nicméně články tohoto tématu jsou velmi diskutované. To je zajímavé srovnat se 
zjištěním v předešlé kapitole, kde jsme si ukázali, že u „královské disciplíny“ nebyl zjištěn 
vyšší počet poukazů na metodiku (viz graf 5) v poměru k množství textu článků. U diskusí 
bychom se mohli v tomto případě domnívat, že se skrze ně dohání, co v článcích chybí, ale to 
bude možno ověřit až analýzou diskusních příspěvků. 

Další výrazně diskutovanější disciplínou je lezení po nepískovcových skalách a texty, 
které se žádné z konkrétních disciplín netýkají. Množství diskusních příspěvků u ostatních 
disciplín zhruba kopíruje vzrůstající/klesající tendenci množství článků. 

Na řadě je hypotéza H7. Na grafu a tabulce 9 níže vidíme, že hledání informací se 
vyskytuje u textů zaměřených na metodiku jen s mírně zvýšenou tendencí v porovnání 
s počtem znaků příspěvků. Hypotézu H7, že texty zaměřené na metodiku bude doprovázet 
zvýšený počet diskusních příspěvků hledajících informace, můžeme potvrdit, i když se o 
výraznou odlišnost oproti ostatním typům článků nejedná. 
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Tabulka ke grafu 9 
IS IP EA ED EAOP EDOP EOW OT

Celk. počet 
zn. v tis.

Reportáže 67 167 22 11 38 44 254 82 171,697

Metodika 50 62 0 3 15 29 133 25 107,853

Ochrana přír. 19 53 3 7 30 83 222 174 258,579

Etika a prav. 13 19 0 0 5 12 84 112 77,354

Soutěže 70 137 0 2 19 26 275 191 148,216

Individuální výk. 46 90 0 0 5 27 159 107 99,55

Osobnosti 25 72 1 1 24 34 187 99 154,049

Kultura 38 65 2 2 14 27 132 76 102,007

Ostatní 21 67 2 1 19 35 116 40 97,943

Celkem 349 732 30 27 169 317 1562 906 1217,248

Tabulka 9 
 
 

 
Graf 9 
 

Z dalšího zjištění, které potvrzuje hypotézu H6, je zřejmé, že u diskusí k článkům o 
pískovcovém lezení je velmi zastoupena tématika pravidel/etiky, jak je znázorněno na grafu 
10 níže. Taktéž se poukazy na pravidla a etiku ve výrazné míře vyskytují u diskusních 
příspěvků k článkům týkajících se nepískovcových skal a lezení na umělých stěnách. Zjištění 
z těchto dvou disciplín potvrzuje zaměření magazínu lezec na novější disciplíny, což je v 
souladu s již potvrzenou hypotézou H2. Nicméně se také hojně diskutuje o pravidlech a etice 
u nezařazených článků. 
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Tabulka ke grafu 10 
Pravidla,  

etika
Metodika -

materiáll
Metodika -

počasí
Metodika -
zdravověda

Ochrana 
přírody

Pískovec 190 24 2 0 36

Umělé stěny 34 3 0 5 0

Bouldering 6 0 0 3 0

Velehorské lezení 9 27 14 6 9

Lezení menší obtížnosti 3 29 1 4 0

Ledy mimo hory 3 3 0 0 0

Nepískovcové skály 135 38 13 10 27

Bigwall 4 1 0 0 0

Ostatní 89 92 2 48 1

Celkem 473 217 32 76 73

Tabulka 10 
 

 
Graf 10 
 
 

Jak jsme si ukázali výše, v diskusích k pískovcovému lezení se nadprůměrně vyskytují 
poukazy na pravidla a etiku. Jakou mají tyto diskuse povahu z hlediska typů diskusních příspěvků, 
ukazuje graf 11 níže. 
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Tabulka ke grafu 11 IS IP EA ED EAOP EDOP EOW OT
Celk. počet zn. 

v tis.

Pískovec 41 99 5 8 26 70 273 230 278,823

Umělé stěny 56 96 0 1 17 20 199 130 110,381

Bouldering 25 56 5 7 18 13 92 54 46,189

Velehorské lezení 36 90 5 4 28 37 198 62 126,646

Lezení menší obtížnosti 19 15 2 1 4 7 29 4 22,378

Ledy mimo hory 3 10 0 0 0 2 18 24 13,449

Nepískovcové skály 64 155 9 0 22 73 291 203 242,943

Bigwall 5 10 1 0 5 4 23 4 7,502

Ostatní 100 201 3 6 49 91 439 195 364,511

Celkem 349 732 30 27 169 317 1562 906 1212,822

Tabulka 11 
 

 
Graf 11 
 

Za povšimnutí stojí hledání informací, které je u pískovcové disciplíny mnohem méně 
zastoupeno než poskytování informací, jak je zřejmé z grafu 11 výše. Velmi častý je zde 
výskyt tzv. „off topic“ příspěvků (což potvrzuje hypotézu H8 o příspěvcích mimo téma u 
pískovcové disciplíny), stejně jako příspěvků nesoucích vyjadřování názoru diskutujícího. 

Mírně vysoký je zde výskyt příspěvků souhlasu a nesouhlasu s jinými diskutujícími. 
Z grafu 10 výše víme, že diskutéři u článků k pískovcovému lezení zmiňují hlavně 
pravidla/etiku, metodiku a ochranu přírody. Je tedy zřejmé, že u této disciplíny jsou právě tyto 
záležitosti předmětem vyjadřování názorů, případně souhlasných/nesouhlasných projevů a 
osobních narážek.  
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Příspěvky souhlasu a nesouhlasu s jinými diskutujícími v grafu 11 výše většinou 
sledují stejnou linii kromě lezení po pískovcových skalách, kde převažuje nesouhlas, a také 
lezení po umělých stěnách, kde převažuje souhlas. Z tohoto se dá usuzovat na konfliktnost a 
nekonfliktnost těchto disciplín. U boulderingu je menší převaha souhlasných příspěvků, u 
nepískovcových skal je mírná převaha nesouhlasných příspěvků. 

Druhá část hypotézy H8, tedy že články, které se žádné z disciplín netýkají, obsahují 
nadměrné množství „off topic“ příspěvků, se jednoznačně nepotvrdila. Na grafu 11 vidíme, že 
u „off topic“ příspěvků se sice jedná o třetí nejvyšší hodnotu, ale vzhledem k tomu že 
nezařazené články mají vykazují nevyšší počet znaků, se jedná o relativně bezvýznamný 
výskyt "off topic" příspěvků u nezařazených článků.  

Abychom mohli potvrdit či vyvrátit Hypotézu H9, tedy že vyšší výskyt poukazů na 
metodiku u jednotlivých disciplín koreluje s vyšším výskytem poukazů na metodiku u on-line 
diskuse, je nutné srovnání grafů 5 a 10 výše. 

Zjištění z diskusních příspěvků u metodiky - materiálu překvapivě kopíruje zjištění 
z článků. Jedná se tedy o vyšší výskyt těchto poukazů u lezení po pískovcových skalách, 
horolezectví v horách vyšších než 2000 metrů, horolezeckých výstupů menší obtížnosti a 
nepískovcových skal.  

Podobně tak u další z kategorií, metodiky – předpovědi počasí, je výraznější zastoupení 
pouze u velehorského horolezectví, což není překvapivé vzhledem k povaze disciplíny. Naproti 
tomu poukazy na zdravovědu v diskusních příspěvcích se již u jednotlivých disciplín 
nevyskytují v míře, v jaké je tomu v části článků. Diskutéři jsou ochotni tyto informace 
sdělovat převážně jen u nezařazených článků. Poukazy na ochranu přírody mají oproti části 
článků nárůst, i když jen u disciplín pískovcového lezení a horolezectví ve velehorách. U 
poukazů na pravidla/etiku se jedná v diskusním fóru o výraznější nárůst oproti článku. 
Hypotéza se tedy potvrdila jen zčásti. 

Abychom mohli říci, zda se potvrdila či vyvrátila hypotéza H10, tedy zda poukaz na 
etiku či ochranu přírody povede k vyjádření vlastních postojů v diskusi, je nutno srovnat grafy 
10 a 11 výše. Vidíme, že křivka má podobný tvar až na velehorské lezení a bouldering, kde je 
zřejmé zvýšené vyjadřování vlastních postojů v on-line diskusích, poukazů etiku či ochranu 
přírody je minimálně. U pískovcového lezení jsou naopak poukazy na etiku a ochranu přírody 
velmi četné, vyjadřování vlastních postojů je zas v diskusi o něco méně častější.  

Míra nesouhlasu s jinými diskutujícími kopíruje zvýšený či snížený výskyt poukazů na 
pravidla a etiku, míra souhlasu až na disciplínu pískovcového lezení také. Na výjimečný statut 
disciplíny pískovcového lezení co se týče pravidel a etiky jsme si poukázali již výše u hypotézy 
H6. 

Grafy nám odhalují další skutečnosti, na které nebylo při tvorbě hypotéz pomyšleno. 
Graf 11 nám také ukazuje, že u lezení po umělých stěnách souběžně s klesajícím množstvím 
textu klesají i příspěvky vyjadřující vlastní názor, příspěvky „off topic“ a příspěvky „nesouhlas 
s jiným diskutujícím“ – tedy jejich relativní množství zůstává stejné.  

Naopak je u lezení po umělých stěnách zaznamenána stoupající tendence příspěvků 
hledajících a poskytujících informace, stejně tak stoupá tendence příspěvků vyjadřujících 
souhlas s jiným diskutujícím. Diskuse má tedy méně konfliktní povahu v porovnání 
s disciplínou pískovcového lezení výše. 

U boulderingu výraznější odchylky zaznamenány nejsou, zato u velehorského 
horolezectví je zaznamenán pokles u příspěvků „off topic“. Zdá se, že diskutéři v tomto 
případě diskutují k tématu, a velkou roli hrají příspěvky poskytující informace – tedy se zdá, že 
se „královská disciplína“ těší zájmu o informace. Diskuse k velehorskému lezení tedy mají 
hodnotný informační charakter. Vzhledem k tomu, jak je zřejmé z grafu 10, se zde ve velké 
míře vyskytují poukazy na metodiku – používání materiálu a počasí, dá se předpokládat, že je 
toto v centru zájmu diskutérů. 
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Dalším zajímavým faktem, který vyplývá ze studia grafů, je, že texty zaměřené na ochranu 
přírody jsou poměrně hodně diskutované, jak je zřejmé z grafu 9, což je nesrovnatelný poměr 
v porovnání s minimálním zastoupením samotných článků. Je tedy zřejmé, že je velký zájem o 
tomto tématu diskutovat, přičemž v diskusích silně převažují nesouhlasné diskusní příspěvky nad 
souhlasnými, z čehož se dá odvodit konfliktní povaha tématu. Podobnou strukturu vykazují i texty 
zaměřené na horolezeckou etiku a pravidla.  

U reportáží, soutěží ve sportovním lezení a u kultury jsou nadprůměrně zastoupeny 
příspěvky, které poskytují informace, jak je zřejmé z grafu 9 výše. U kultury je patrný 
nadprůměrný výskyt hledání informací, u reportáží a soutěží ve sportovním lezení je spíše zvýšený 
výskyt hledání informací. 

Soutěže ve sportovním lezení nepatří mezi nejdiskutovanější typy článků, ale vykazují 
výrazný objem diskusních příspěvků vyjadřujících vlastní názor diskutéra, poskytování informací a 
„off-topic“. Diskusní část tedy na Lezci zvyšuje objem informací již tak velmi zastoupeného 
tématu soutěží ve sportovním lezení.  

On-line diskuse, jak je zřejmé, slouží také k volné zábavě vzhledem k množství příspěvků, 
které obsahují texty mimo diskutovaná témata. Z obou zkoumání (jak zkoumání dle článků 
k disciplínám, tak článků dle zařazení) vyplynulo, že druhým nejčastějším typem diskusního 
příspěvku po vyjadřování vlastních postojů (k tématu) jsou příspěvky mimo téma (off-topic), což 
potvrzuje hypotézu H8.  

Další proměnnou, kterou můžeme měřit u on-line diskusí, je úroveň diskusního příspěvku. 
Ke každému diskusnímu příspěvku náleží úroveň, kterou příspěvek zastává při větvení diskuse. 
Tato proměnná ukazuje, do jaké míry jsou diskutéři ochotni reagovat na nový diskusní příspěvek, 
který zpravidla přináší nové téma do diskuse. Pokud vypočítáme průměrnou hodnotu z diskusních 
příspěvku ke každé disciplíně, můžeme provést srovnání, viz graf níže. Tedy pokud je průměrná 
hodnota úrovní diskusních příspěvků vyšší, dá se předpokládat, že v diskusích se objevují témata, 
na která je nutno reagovat a která je třeba rozvíjet, tedy opak např. pouhých projevů nadšení či 
sympatie. 

 

Tabulka ke grafu 12 
Průměr 
disk.ú. 

Pískovec 6,227534

Umělé stěny 2,126299

Bouldering 2,18013

Velehorské lezení 2,394119

Lezení menší obtížnosti 3,053704

Ledy mimo hory 2,816953

Nepískovcové skály 2,494223

Bigwall 1,707937

Ostatní 2,712915

Tabulka 12 
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     Graf 12. 
 

Graf 12 ukazuje, že nevyšších hodnot úrovní diskusních příspěvků dosahuje pískovcové 
lezení, které již ukázalo svou významnost v předchozích analýzách, a to potvrzuje hypotézu H6. 
Překvapivě se ukázal zájem diskutérů rozvíjet diskusi do šíře v disciplíně horolezeckých výstupů 
menší obtížnosti. Ale vzhledem k tomu, že v celkovém úhrnu textů diskusních příspěvků zahrnuje 
tato disciplína předposlední místo, je pravděpodobné, že se jedná o výkyv vzhledem k extrémním 
hodnotám u některých diskusí. Podobná tendence se může vyskytovat i u ledového lezení. 
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7 Hodnocení kvality výzkumu 

7.1 Problémy kódování obecně 

 Problém kódování je v opakovatelnosti, které je obecně problematické. Aby se 
dodržela konzistence kódování, uvedl jsem u každé položky detailní popis. Řešení problému 
přenositelnosti by bylo aktuální v případě, pokud by na projektu pracovalo více osob. 
Nezbytností by bylo vytvořit kódovací manuál, případně provést školení a zajistit kontrolu 
kvality kódování. 
 
Nicméně při tomto výzkumu je nutno čelit následujícím nástrahám:59 
 

1. Pokud je dokument příliš vágní, kodér může být ohledně kódů nejistý. Tomu lze 
předejít trénováním kódovacího procesu. V mém případě jsem provedl nejprve 
otestování kódování na několika povahou lišících se dokumentech, abych odhalil 
potíže, které mohou při kódování nastat. 

2. Nekonzistence rozhodovacího procesu může způsobit chyby. Opět je nutné 
kódování trénováním kódovacího procesu. Dále je nezbytné se držet instrukcí 
k jednotlivých kódům, které jsem uvedl v kapitole 4.3. 

3. Ovlivněnost kódujících může být také příčinou nekonzistence v kódování. Téměř 
každý kodér je potenciálním nositelem předsudků. 

4. Chyby kódujících mohou být také jednoduše způsobeny zapsáním chybného kódu. 
Toto riziko lze minimalizovat zvolením vhodného kódu. 

5. Nekonzistence mezi kódujícími může také přinést chyby. V mém případě se jedná 
pouze o mou osobu, tento problém se nevyskytuje. 

6. Výsledky výzkumu mohou také ovlivnit chybějící dokumenty. Dokumenty v mém 
výzkumu byly nejprve převedeny do elektronického formátu PDF. Tímto 
způsobem zpracování lze riziko ztráty dokumentů eliminovat na minimum. 
V tabulce formátu xls uvádím soupis veškerých dokumentů a jejich kódů.  

7. Překrývání kódů může také výzkum zkreslovat. Pomocí poznámek v programu 
Adobe Acrobat je graficky znázorněno, ke které části textu se kód vztahuje. Tak je 
možno se tomuto problému vyvarovat. 

 
Další kroky, které jsem provedl k omezení možných potíží, jsou: 
 

1. jasně stanovit výzkumné otázky 
2. zvážit širší možnosti, zda nedoplnit jinými možnostmi výzkumu 
3. pečlivě definovat proměnné 
4. pečlivě definovat záznamové jednotky 
5. jako první zvážit, zda je obsahová analýza vůbec možná 
6. plánovat dostatečné lidské zdroje a čas 
7. vytvořit podrobný manuál ke kódování 
8. věnovat čas tréninku kódování, případně zvážit nejprve otestování 

 
 
 

                                                 
59 CROWLEY Brian P. DELFICO Joseph F. Content Analysis: A Metodology for Structuring and Analysing 
Written Material. Vydáno v září 1996. Dostupné z http://archive.gao.gov/f0102_157490.pdf. Staženo 23.3.2007. 
s. 34 
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7.2 Aplikace výsledků a jejich vypovídací hodnota 

 Nebylo by hodnověrné aplikovat výsledky na provozovatele horolezectví obecně, bylo 
by zapotřebí například dodatečné dotazníkového šetření, rozhovorů nebo pozorování. Skrze 
obsahovou analýzu a rozbor textů článků v magazínech a on-line diskuzích je ale možné 
zjistit, jakým způsobem se diskutující horolezci vztahují k jednotlivým tématům, které články 
nabízejí, která témata jsou objektem zájmu a která naopak nejsou. Výzkum on-line diskuzí by 
mohl sloužit i jako marketingový nástroj aplikovatelný na elektronické magazíny, které 
obsahují pod články on-line diskuze, pro zkoumání preferencí čtenářů. Je nicméně další 
otázkou, jaké množství čtenářů do on-line diskuzí vstupuje. U magazínu www.lezec.cz mnoho 
faktů napovídá tomu, že on-line diskuze jsou čtenáři široce využívané, pro potvrzení této 
domněnky by se muselo provést srovnání počtu přístupů celkově s počtem diskusních 
příspěvků. Hrubý odhad je možný na základě výše uvedených anket (viz poznámka 28). 

7.3 Nevýhody obsahové analýzy 

Nejslabším článkem obsahové analýzy je kódování, kterému se musí věnovat nevětší 
péče. Naproti tomu chyb v evidenci údajů nebo podkladů se lze snadno vyvarovat. Další 
nevýhody vyvěrají ze samé podstaty dokumentů jako zkoumaného subjektu. Účel, pro který 
byl záznam pořízen, dokument modifikuje.60 Dokumenty nemají stejnou životnost – dochází 
ke ztrátám. V mém výzkumu je toto eliminováno v případě tištěných materiálů užitím 
magazínů jako subjektu zkoumání, kde je jejich dostupnost snadná, a užitím dokumentů 
z webových stránek, kde probíhá cílená a přehledná archivace. 
 Čemu se vyhnout při obsahové analýze dokumentů nelze, je to, že méně vzdělaní lidé 
často netvoří dokumenty (v případě mého výzkumu přispěvatelé, kteří nepřispívají na 
internetové stránky, ať už skrze on-line diskuse nebo skrze otevřený redakční systém, 
v případě magazínu Montana je přístupnost možnosti vkládat články pro širokou veřejnost 
diskutabilní). 
 Dále je to absence verbálního projevu, což vyplývá ze samé podstaty dokumentů. 
Nicméně v případě analýzy on-line diskusí se dá předpokládat, že budou do těchto textů 
některé verbální prvky přeneseny. Dle Jeřábka61 validitu výzkumu také narušuje nestejný 
formát dokumentů. Nicméně výhodou počítačového zpracování je, že je tuto nevýhodu možno 
eliminovat.  
 Závěrem zvažování nevýhod obsahové analýzy je možno říci, že díky počítačové 
obsahové analýze tištěných textů převedených do elektronické podoby a obsahové analýze 
internetových článků v otevřeném redakčním systému a on-line diskusím je možno četné 
nevýhody obsahové analýzy eliminovat, nicméně stále ještě mnohé zůstávají. 

7.4 Zajištění hodnověrnosti výzkumu u tohoto projektu 

 Každý badatel vnáší do výzkumu své předpojatosti, domněnky, znalosti, vzorce 
myšlení, zkušenosti a znalosti z literatury.62 Proto jsem věnoval čas otestování kódování, ten 
samý text jsem znovu kódoval s časovým odstupem a zjišťoval možné posuny v zařazování 
do jednotlivých kategorií, případně kategorie zúžil nebo rozšířil, abych je uvedl do souladu 
s výzkumnými otázkami.  
 Ve výzkumu hraje lidský faktor podstatnou roli, tedy faktor výzkumníka. Nicméně si 
nenárokuji, že by výzkum komplexně popsal skupinu, která provozuje horolezectví, pouze ve 
vztahu k nejčtenějšímu tištěnému a elektronickému magazínu zabývajícím se horolezectví, ale 
předpokládám, že výzkum povede k odhalení významných struktur a souvislostí. Tento 

                                                 
60 JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Universita Karlova 1993, s. 82.  
61 JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Universita Karlova 1993, s. 82. 
62 STRAUSS, Anselm. CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Albert 1999, s. 68. 
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výzkum by potom k širšímu záběru mohl pokračovat kvantitativní metodou dotazování se 
v terénu.  

Při výzkumu se nebudou předkládat materiály, které byly podrobeny analýze, to ale 
vzhledem k rozsahu zkoumaných textů není vhodné. V opačném případě by hrozila 
útržkovitost a tím pádem zavádějící závěry, které by byly blízké „anekdotistu“. 

7.5 Další možnosti výzkumu této problematiky 

Bylo by přínosné a výzkum doplňující provést analýzu jednotlivých slov dle četnost 
ve vztahu k zadaným kritériím. Pomocí programu Wordfisher lze provést analýzu obsažených 
slov a následně je seřadit podle zvoleného způsobu. Výsledkem je protokol ve formátu txt, 
který obsahuje sloupec slov seřazených dle četnosti výskytu. Tento formát je možno 
importovat do tabulkového procesoru a dále s ním pracovat. 

Důvodem, proč by bylo možno tento program použít jen s velkými výhradami je, že 
není uzpůsoben k práci s velkým množstvím textů, neboť byl vyvinut pro lingvistické a 
překladatelské účely. Nicméně tento způsob výzkumu by dle mého názoru mohl dospět 
k zajímavým výsledkům. 

Také v rámci tohoto projektu je pravděpodobné, že by se dalo s výzkumem 
pokračovat, neboť téměř vždy, ve velké většině sociologických výzkumů zůstává značná část 
sebraných informací neanalyzována.63 Například by vzhledem k množství příspěvků mimo 
téma by bylo vhodné je dále strukturovat pro zjištění dalších vztahů. Nicméně i z této analýzy 
vyplynuly zajímavé závěry. Mnoho vazeb mezi zjišťovanými znaky nebylo pravděpodobně 
podrobeno analýze, nebo bylo provedeno povrchně, což může být dáno omezenými 
možnostmi grafů pro interpretaci či rozsahem práce. 

8 Etické a politické otázky společenskovědního výzkumu 
V průběhu výzkumu nejsou očekávány žádné etické problémy, které charakterizují 

například výzkumy terénu. Zkoumané texty jsou veřejně dostupné na internetu a ve volném 
prodeji.  

Jako badatel jsem na toto téma teoreticky citlivý, tato teoretická citlivost pochází z mé 
osobní zkušenosti. Nepředpokládám, že by zkušenosti ostatních byly podobné. Jako badatel 
dbám na to, aby výsledky nebyly ovlivněné mými hodnotami.64 
 Sociologické zkoumání textů je výhodné v tom, že je pro zkoumané neobtěžující a při 
sběru dat nedochází k tomu, že zkoumaní reagují jinak než za normálních okolností.65Je 
možno se také touto metodou vypořádat s velkým množstvím materiálu, zvláště pokud je 
výzkum podporován počítači, a nevylučuje kombinování s jinými metodami. Výzkum není 
v konfrontaci s etickým kodexem, například s kodexem vydaným Americkou sociologickou 
společností, který je dostupný v české publikaci Úvod do sociologického výzkumu,66 a díky 
své povaze by se v mnoha bodech do konfliktu ani nemohl dostat. 

                                                 
63 JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Universita Karlova 1993, s. 152. 
64 JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Universita Karlova 1993, s. 16. 
65 CROWLEY Brian P. DELFICO Joseph F. Content Analysis: A Metodology for Structuring and Analysing 
Written Material. Vydáno v září 1996. Dostupné z http://archive.gao.gov/f0102_157490.pdf. Staženo 23.3.2007. 
s. 10. 
66 JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Universita Karlova 1993, s. 146. 
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9 Závěr 
Dle mého názoru zkoumání diskusní část u článků internetového magazínu vhodně 

doplňuje obsahovou analýzu textů, a částečně kompenzuje i její nevýhody uvedené výše. 
Odpovědi na otázky hypotéz přispívají k pochopení, kterým směrem se horolezecký sport 
v současnosti ubírá, jaké problémy ho sužují a ukazují jeho budoucí vývoj. Ukázali jsme si, že 
horolezectví zdaleka netvoří jednotný celek, ale i když se postoje u jednotlivých disciplín liší, 
je tu stále tendence k jeho soudržnosti. Aby se horolezecký sport nerozplynul do jednotlivých 
disciplín, je třeba zachovávat vztah k pravidlům a etice. I když jsou v současnosti zažitá 
pravidla konfrontována se soudobým pojetím, stále je tendence otevírat na toto téma diskusi a 
i když v této oblasti nepanuje shoda, stále pravidla jako taková mají v horolezectví své místo, 
a to nejen u soutěžního, ale i rekreačního pojetí. Jejich vymahateli jsou sami horolezci, 
v tomto sportu nepotkáme rozhodčího, proto je důležité, aby s nimi byli horolezci vnitřně 
identifikovaní a stále jich vědomi. Otevírání diskusí o pravidlech u článků, které s pravidly 
nesouvisí, určitou míru identifikace dokládá. 

V době vlády člověka nad přírodou a nešetrném zacházení s ní je stále v oblasti 
horolezectví tendence otázky spojené s její ochranou řešit. Nedá se jednoznačně říci, že by se 
horolezectví stávalo konzumní zábavou. V centru zájmu horolezců jsou i otázky spojené 
s etikou a ochranou přírody, a ukázalo se, že přitahují velký zájem. Otevírat diskusi o těchto 
tématech ještě neznamená vyřešení problémů, ale jejich zveřejňování může ovlivnit myšlení 
lidí, u kterých tyto otázky stojí na okraji zájmu. U horolezectví po pískovcových skalách, 
které se z většiny nacházejí v CHKO, se ukázalo, že toto téma nestojí stranou, i když mají 
diskuse spíše konfliktní povahu.  

Tradiční horolezecké disciplíny mají v horolezectví své místo, i když přístup 
k tradicím je spíše konfrontační. Nicméně terén vzniku horolezectví, tedy lezení ve 
velehorách, se stále stojí v mnoha ohledech v centru zájmu. Velehorské horolezectví je velkou 
měrou stále zastoupeno a má lezcům co nabídnout, i když příklon ke sportovnímu lezení je 
zjevný. Otázkou zůstává, do jaké míry hraje u jednotlivých horolezců zaměření na jednotlivé 
disciplíny. Dle nebývalého zájmu o čistě sportovně výkonnostní lezení, jak se ukázalo u 
magazínu Lezec, se dá předpokládat, že je zde široká komunita lezců zaměřených pouze na 
tuto disciplínu, protože je obtížné si představit od určité výkonností úrovně provozování více 
disciplín, protože tyto disciplíny mají často protikladné nároky. 

Horolezecké magazíny jsou jednou z důležitých vědomostních základen, které jsou 
v horolezectví potřebné a bez nichž se horolezectví stává nebezpečným sportem. Kromě volné 
zábavy slouží dávají možnost dozvědět se o používání horolezeckého materiálu, o čelení 
nástrahám počasí a o způsobu, jak se o sebe postarat v případě zdravotních potíží daleko od 
civilizace. Tyto informace je navíc možné na internetu konfrontovat a rozšiřovat skrze on-line 
diskuse, což přináší do vědomostního přínosu nový rozměr. Tyto informace se vyskytují jak 
v textech na tato témata zaměřených, tak v reportážích a dalších textech.  

To je přínosem v době okamžitých zážitků a komerce, kdy se horolezectví často veze 
na vlně módních adrenalinových sportů, a kdy lidé nejsou kvůli pracovní vytíženosti ochotni 
si zdlouhavě osvojovat dovednosti u sportu. Často se zlehčuje rizikovost tohoto sportu, to 
může vést k nepříjemným překvapením. Je třeba mít na vědomí všechny aspekty, včetně 
nepopulárních jako je možnost zranění či smrti a tyto aspekty zveřejňovat a diskutovat o nich. 

Psaný text ale nemůže sloužit jako návod na konkrétní situace, ale vhodně podaný 
může přinést podněty k zamyšlení a chuť k dalšímu shromažďování informací či zkušeností. 
Možnost přispívat v diskusním fóru může ještě tento potenciál zvýšit. 
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Wayback machine: 
http://web.archive.org/web/20010215011749/dir.seznam.cz/Obchod_a_prodej/Sport_a_hobby
/Vybaveni/ 
 
Wikipedia.org: http://cs.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat 
 
Wikipedia.org: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bouldering 
 
 
Prameny: 
 
www.lezec.cz 
 
www.montana.cz 
 
Časopis Montana, čísla 5 a 6 
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11 Přílohy 

11.1 Příloha 1 

Výsledky kódování magazínu Montana č. 5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Bakalářská práce 

Strana 48 

11.2 Příloha 2 

Výsledky kódování magazínu Montana č. 6 
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11.3 Příloha 3 

Výsledky kódování magazínu Lezec 
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