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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.
Téma aktuální, avšak příliš náročný cíl – vytvořit metodickou příručku. Přijmout lze dva 
úkoly (až na drobný formulační problém 1.), které jsou zopakovány v praktické části a 
mohly by být dobrým východiskem pro konkrétní řešení.
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce 
s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.)
Teoretická část se většinou nevztahuje k tématu práce – lezecké vybavení, boty a oblečení, 
magnezium, pytlíky, sedáky a typy karabin jsou pro nevidomé stejné a tedy je 
bezpředmětné se tím zabývat, pokud se neřeší odlišnost použití, a ta se neřeší. Obrázky a 
zřejmě i řada popisů jsou staženy, zdroje uvedeny až na konci práce. Škoda, že v popisu 
techniky lezení již není upozorněno na to, kde má nevidomý lezec problém, naopak je 
uvedena  metodika pro zdravé lezce a nemá jasný vztah k práci, protože na problémy 
nevidomých neupozorňuje. Charakteristika zrakového postižení je povrchní a další 
informace, které by již mohly být aplikované, jsou opět bez vztahu k tématu.
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
Hypotézy nejsou, což není chybou, autor se vrací k uvedeným úkolům. 
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Metody nejsou popsány, je uvedeno, že autor využil „data, která nasbíral při práci 
s nevidomými“.  Následně v textu zjišťujeme že byl měřen čas splnění určitých dovedností 
nebo počítány chyby. Není uvedeno kolik bylo probandů, až z tabulek pak je zřejmě že 4 
nevidomí a 4 vidící.
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, 

grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse.
Není oddělena výsledková část, text pokračuje pod názvem Praktická část. Jsou uvedeny 
tabulky výsledků  měření rychlosti dovednosti a chybovosti. Dále jsou uvedena 
doporučení, jak pracovat s nevidomými. I bez praxe  lze předpokládat, že je nutná taktilní 
dopomoc, hlasové vedení, domluva signálů apod., což zde v praxi je potvrzeno. Avšak 
nelze mluvit o metodické příručce. Diskuze je chudá, netýká se výsledků.
 6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl 

a hypotézy), přínos a využití výsledků.
Závěry nejsou závěry, obsahují spíše informaci, co práce obsahuje, tedy souhrn, a 
najednou je uvedeno i co bylo měřeno – to co by mělo být uvedeno v metodické části 
práce. Následují dva odstavce, které lze považovat za závěry (str. 56).
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, 

dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.).
Práce nemá některé části, není zde uvedena metodická část ani popsána metodika, ani část 
výsledková, ta je součástí jiné kapitoly. Proto je i málo přehledná a není jasné, jak byly 
některé údaje získány. Autor uvádí 8 literárních zdrojů.



8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 
jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.).

Práce prokazuje tápání v metodologii a tím i bezradnost autora s dodržením potřebné 
osnovy. Jistě by se jeho praktické zkušenosti daly lépe zhodnotit.

Práci k obhajobě   doporučuji

Návrh klasifikace:

Otázky k obhajobě:  
S čím má nevidomý člověk při pohybu obecně nejvíce problémů?
Co z toho ovlivňuje možnosti lezení a jak?
V čem naopak může nevidomý mít lepší předpoklady pro lezení  a proč?
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