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Teoreticko – empirická práce na 75 stranách s 26 tituly použité literatury a 30 
obrázky.

Závažnost tématu střetávání činnosti člověka a ochrany životního prostředí je
vždy vysoká. Posouzení, jak je tomu u horolezecké činnosti je stále otázkou 
diskuzí. Tato práce se snaží k této diskuzi přispět.

Název práce ne úplně koresponduje s jejím obsahem, protože tato práce se 
zabývá pouze poškozováním pískovcových skal v určité oblasti. Určení 
problému je v práci celkem jasné.

Literatura je v soupisu řazena nepřehledně. Metody práce jsou adekvátní jejímu 
zaměření. Ale práce s výsledky postrádá hlubší analýzu. Tím degraduje celkový 
přínos práce.

Zásadní nedostatky má práce ve své formální stránce a v citování literatury. Jsou 
v ní věcné nepřesnosti. Složitá větná stavba a gramatické chyby. Viz dále.

Celkově lze hovořit o určité uspokojivé míře autorky práce samostatně 
zpracovat danou problematiku, ale o neschopnosti vyvarovat se věcných 
nepřesností a jazykových chyb.

Zcela určitě je nutné opravit soupis použité literatury. Celkové hodnocení práce 
nechávám na průběhu obhajoby.

- střed zájmu ochrany přírody a horolezectví



- nepřesné údaje o CHKO Český ráj

- nesrozumitelné členění geomorfologických jednotek ( Vzhledem k tomu, že 
autorka studuje kombinaci TV – zeměpis, je to zarážející.)

- konstatování, že horolezectví patří mezi vědy je nesmysl (v závěru práce)

- Správa přírodní rezervace Hruboskalsko (Existuje pouze Správa CHKO Český 
ráj)

- Plán péče přírodního parku Hruboskalsko ( neexistuje)

- řešerže

- Nevzhledné stopy na pískovcových chráněných skalách nevypadá nijak hezky. 
(za řadu větných jazykových nepřesností)

Otázky pro autorku práce při obhajobě:

Jaký je v naší legislativě rozdíl mezi zvláště chráněným a obecně chráněným 
územím?

Jaké hieroglyfy vyrývají turisté do pískovcových skal?

v Praze dne 6. 9. 2015

Jiří Šafránek


