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Nely EFLEROVÉ 

 

Podmínky k realizaci výuky lezení na ZŠ 

 
Lezení na umělých stěnách i v přírodních podmínkách se těší větší a větší oblibě. Autorka 

práce správně uvádí, že lezení je zřejmě nejpřirozenější a také nejstarší způsob lidské 

lokomoce. Z tohoto pohledu se zvolené téma jeví jako nanejvýš aktuální a velmi zajímavé. 

Z praktických zkušeností autorčiných také vyplývá, že měla ty nejlepší předpoklady zpracovat 

zvolené téma na vysoké úrovni. Je velká škoda, že se zastavila v mnoha aspektech v půli 

cesty.  

Cíl práce (s.9) je v obsahu uveden jako „Cíle práce“, a dále v textu znovu jako „cíle mé 

diplomové práce“. Tedy tento cíl (či cíle) je  formulován velmi nekonkrétně a nejasně. Zcela 

chybí jeho strukturace. 

Rovněž úkoly (Objasnit pojem horolezectví jako pohybovou činnost a Zjistit za jakých 

podmínek probíhá výuka lezení) nemohou být nosné pro diplomovou práci. 

Teoretická část práce zcela chybí.  Snad by se za ni daly považovat kapitoly 2 -6. Ovšem i ty 

souvisí s názvem i cílem práce jen částečně. Jakou mají souvislost s podmínkami k realizaci 

výuky lezení na ZŠ kapitoly  Počátky horolezeckých sportů a stručná historie stěn,  Primární 

dělení horolezectví, Lezecké styly, jejich zkratky a klasifikace obtížnosti, Dělení lezení na 

umělých stěnách ? 

Použitá literatura i internetové zdroje jsou dostatečně rozsáhlé a vhodně volené. Postrádám 

pouze více zahraničních titulů. Jejich citace i odkazy na ně odpovídají normě. 

Eflerová neuvádí žádné pracovní hypotézy. Nelze tedy posoudit jejich provázanost 

s problémy práce, ani jejími cíli. 

Autorka použila metodu řízeného polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor 

(uváděný jako cílová skupina) tvoří 3 (!) učitelé tělesné výchovy.  Autorka zjevně 

nepochopila obsah pojmu „výzkumná otázka“ a zaměnila jej s otázkami, které obsahuje 

polostrukturovaný rozhovor. 

Analýza a interpretace výsledků je skutečně velmi zajímavá, až překvapující. Bohužel je  

natolik nejasná a nepřehledná, že jsem se v ní dokázal částečně orientovat až po několikerém 

přečtení. 

Diskuze je poměrně rozsáhlá a svědčí hlavně o autorčině vztahu ke zkoumané problematice. 

Závěr (lépe by bylo Závěry) shrnují především autorčiny dojmy z výsledků práce. Postrádají 

jakoukoli strukturu, prolínají se s Diskuzí a působí značně chaoticky. 

K formální úrovni práce nemám zásadních připomínek, snad kromě velmi četných překlepů 

(vynechaná písmena apod.). 

Celkově lze diplomovou práci označit jako nepřehlednou a nepříliš zdařilou. K výše 

uvedeným připomínkám bych mohl do nekonečna přidávat další a další. Přesto, že mám ke 

zkoumané problematice velmi úzký celoživotní vztah, nemohu předkládanou práci hodnotit 

kladně. Domnívám se, že autorka nepřistupovala k tvorbě své diplomové práce řádně 



teoreticky připravena. Také by mě zajímalo, kolikrát vnikající práci konzultovala se svým 

vedoucím. 

Za předpokladu, že se Nely Eflerová na obhajobu řádně připraví a bude schopna správně 

reagovat na všechny připomínky oponenta, doporučuji (s největšími výhradami !) práci 

k obhajobě. 
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