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                                           Výuka na umělé lezecké stěně

     Lezení na umělé lezecké stěně už dávno přestalo být pouhou náhradou za lezení ve skále, 
ale stalo se svébytnou a velmi populární disciplínou.  Z tohoto pohledu můžeme tedy zvolené 
téma považovat za aktuální. Cíle práce (s.10) jsou jednoznačně formulovány, ale postrádají 
nezbytnou strukturu.
     Teoretická část práce (s. 11 – 45) rozebírá lezení na umělé stěně z několika pohledů
(institucionálního, právního, bezpečnostního, technického a dalších). Citelně mi zde chybí 
kapitola zabývající se analýzou použité literatury a ostatních zdrojů. Vznikl by tak přehled o 
tom, co již bylo k danému tématu vytvořeno. Nicméně seznam literatury (22 titulů) na s. 56 je 
dostatečně četný a vhodně volený. Odkazy i citace jsou zcela v normě kvalifikační práce.
     Pět formulovaných pracovních hypotéz (s. 46) zjevně nesouvisí s cíli práce (s.10).  
Připomínám, že cílem bylo „vytvořit podpůrný materiál“. Naplnění tohoto cíle nutně 
nevyžadovalo formulaci jakýchkoli hypotéz. 
     Dotazník uváděný v přílohách je velmi stručný a primitivní. Pěti otázkami zjišťuje ve 
velmi hrubých rysech jak probíhá výuka lezení na umělé stěně  Malostranského gymnázia 
v Praze.  Experiment s jistícími pomůckami na s. 48 – 51 je zajímavý  a tabulka v jeho závěru 
poskytuje představu o výhodách a nevýhodách jednotlivých způsobů jištění. V práci jsem 
nikde nenalezl inzerovaný „polostrukturovaný“ rozhovor (s. 47), ani jeho výsledky.
     Diskuze se vyjadřuje k jednotlivým k jednotlivým hypotézám. Závěry (strana není 
očíslována) obsahují pouze hodnocení výuky lezení na umělé stěně (zřejmě výsledek 
dotazníkového šetření), zmiňují se o kvalifikaci učitele lezení a doporučují způsob jištění.  
Jsou v přímé souvislosti s problémem práce (s. 9). 
    Po formální stránce vyhovuje předkládaný text požadavkům kladeným na tento typ 
kvalifikační práce. Méně podrobný obsah by byl přehlednější.
    Jestliže cílem práce bylo vytvořit „podpůrný materiál pro předmět Sportovní lezení na 
umělé stěně vyučovaný na KTV UK PedF,“  tedy se nutně se musím zeptat, kde najdu tento  
„podpůrný materiál“ a  co si mám pod tímto pojmem představit ? Doufám, že Adam Just při 
obhajobě dokáže tento „materiál“ prezentovat.
      Justova bakalářská práce je nesporně  zajímavá. Bohužel autor při naplňování cílů práce 
zůstává někdy stát v polovině cesty. Práce na mě působí poněkud nepřehledně a těžko jsem se 
v ní orientoval.

     
Předkládanou práci doporučuji  k obhajobě a hodnotím ji ………….
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