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stran textu 67 
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Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti x    

praktické zkušenosti x    

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
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stupeň splnění cíle práce x    
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tabulky) 
 x   

stylistická úroveň  x   
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jiných metod, komparací apod. 
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využitelnost námětů, návrhů a 
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obsah a relevantnost příloh v textu či 
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Otázky k obhajobě:  

 

Jaká doporučení ze zjištěných faktů by se měla odrazit v přípravě tréninku sportovních 

lezců? 

Jak by autor rozdělil horolezectví a sportovní lezení, vysvětlete na příkladech a definujte? 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Velmi zajímavá práce, která se snaží objasnit možnosti intermitentního zatížení a jeho 

fyziologickou odezvu při sportovním lezení. Práce je čtivá, bez větších gramatických či 

stylistických prohřešků.  

Z obsahového hlediska v teoretickém úvodu by bylo vhodné ujasnit některé pojmy - lezecký sport, 

horolezectví, sportovní lezení. K historii sportovního lezení je dostupných více informací, než je 

publikováno.  

V seznamu použité literatury chybí některé tituly, které jsou citovány v textu.  

Diskuze je rozsáhlá a přínosná, oproti závěru, který neodpovídá zvyklostem psaní DP.  

 

Celkově považuji za práci nadprůměrnou nejen rozsahem, ale i jejím přínosem. Myslím, že 

diplomant projevil osobní maximální účast na dané problematice. Proto i přes uvedené výhrady 

hodnotím předloženou práci stupněm výborně.  
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