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Cílem práce je postižení problematiky lázeňství a jeho rozvoje v nových 
podmínkách současnosti; především s apelem na význam lázeňských a 
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úroveň náročnost tématu na 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti x   
praktické zkušenosti  x  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 
úroveň kriteria hodnocení práce 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    

vysoké průměrné nižší nejsou nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... x    

ve velké míře přiměřené částečné absentuje použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod.  x   

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému x    

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) x    
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 

 Předkládaná bakalářská práce má 71 stran  textu, 3 strany literatury a 4 přílohy; kromě 

úvodu a závěru se skládá ze šesti kapitol: Cestovní ruch, Lázeňství, Lázeňské léčivé zdroje a 

prameny, Úloha a ochrana státu při využívání přírodních léčivých zdrojů, Lázně Bělohrad, 

Dotazníkové šetření v Lázních Bělohrad. První dvě kapitoly tvoří teoretický podklad k dalším 

částem řešeného tématu; autorka v nich definuje základní pojmy, vývoj i současnost sledované 

problematiky. Struktura těchto částí i jejich provázanost je na dobré úrovní, jednotlivé subkapitoly 



na sebe dobře navazují, bakalantka poměrně dobře pracuje s literaturou a podává výstižný přehled 

do vstupu daného tématu. I třetí a čtvrtá kapitola jsou na odpovídají úrovni, obě části jsou řazeny 

smysluplně a i dobře zpracovány. Řeší přehledně problematiku léčivých zdrojů na našem území.  

 Pátá a šestá část zpracovává sledované téma na konkrétním příkladě Lázní Bělohrad. 

Autorka v nich dobře navazuje na předešlá témata a i tato část je řešena poměrně svědomitě; jen 

dvě drobné výtky – za prvé bych rozhodně volila delší časové řady u zpracování dat např. na str. 

48, 49, 53, 54 – analýza by tak byla jistě více říkající o vývoji zpracovaných údajů a za druhé 

dotazníkové šetření, jak je namyšleno a provedeno je sice zajímavé, ale je také trochu zavádějící a 

jeho zastřešení na straně 68 víceméně umělé. Jako vedoucí práce, je mi však známo úskalí, které 

se vklínilo do původního záměru zastřešení celé problematiky  přírodních a lázeňských léčivých 

zdrojů v konkrétním lázeňském místě a autorka tuto komplikaci řešila náhradím způsobem.  

Bohužel toto dodatečné řešení není zcela adekvátní původnímu záměru a jeho výsledky 

nevyznívají zcela zásadně.  

 Celkově lze říci, že se bakalantka nelehkého úkolu zhostila poměrně dobře, dokázala 

skloubit vhodným způsobem jak teoretickou tak praktickou část, oceňuji také její samostatnost a 

snahu po vyřešení vzniklých problémů. Dále i stylistika, formální a grafické zpracování jsou na 

pěkné úrovni.  

 Vzhledem výše uvedeného doporučuji práci posluchačky Lucie Součkové k obhajobě a 

navrhuji její hodnocení zatím stupněm výborně - .  

Otázky k obhajobě: 

• Lázeňství prožívá v poslední době velký vzestup. Jmenujte prosím jeho hlavní příčiny 

(dle vlastního názoru i na základě prostudovaných materiálů). 

• Domníváte se, že ochrana a úloha státu při využívání přírodních léčivých zdrojů je na 

odpovídající úrovni?  

 
Práce    je   doporučena k obhajobě. 
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