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	Předkládaná práce statisticky zpracovává strukturovanost návštěvnosti 4 nejvýznamnějších lázeňských lokalit v Čechách 19. století, Teplic, Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní. Autorka porovnává analýzu návštěvnosti z let 1825 a 1875 na základě práce s tzv. kurlisty, tedy evidencí návštěvníků lázní. Autorka se snažila z pramenů získat a vzájemně komparovat data pro sestavení statistik návštěvnosti z hlediska sociálního, pohlavního i národnostního složení.
	Ke struktuře práce lze mít výhrady z hlediska jejího formálního členění. V úvodu se autorka věnuje prostému nastínění obsahu jednotlivých kapitol, zcela absentuje jakýkoli přehled prostudované literatury a charakteristika využitých primárních pramenů. Srozumitelnosti práce by rovněž prospělo jednotného včlenění zásad statistického zpracování a případných problému spojených s analýzou dat, které autorka upřednostnila uvádět roztříštěně v jednotlivých kapitolách. Zvláštní a z formálního hlediska nepřijatelné, je také zařazení přehledu literatury a použitých pramenů před samotným závěrem. Z hlediska formálního je rovněž třeba upozornit na zvláštní formátování poznámkového aparátu, v němž autorka využila větší formát sazby, než u textu samotné stati, dále na četné prohřešky vůči jazykovým pravidlům a také lze poukázat na častý výskyt nepříliš šťastně koncipovaných větných spojení, jež někdy znesnadňují pochopení textu.
	Obsahová stránka analýzy přináší také zcela zřejmá věcná pochybení. Z těch podstatnějších lze jmenovat zařazení Uherského království jako zvláštní země původu v roce 1825, ačkoli všechny další součásti Rakouského císařství jsou evidovány jednotně jako Rakouské císařství (s. 13). Dále lze uvést autorčino tvrzení, postulující domněnku, že Osmanská říše roku 1875 nezasahovala do Evropy (s. 48). Při sumarizaci výsledků analýzy pro rok 1875 autorka opomenula uvést celkové výsledky sledování sociální stratifikace návštěvníků lázní pro rok 1875 a místo nich zkopírovala údaje tohoto charakteru z roku 1825 z kapitoly I. (s. 66).
	Rovněž bychom mohli diskutovat o autorčině vymezení jednotlivých sociálních skupin. Je otázkou, zda skutečně řadit příslušníky svobodných povolání (tedy lékaře, právníky, obchodníky etc.) do vyšší sociální třídy společně se šlechtou v první polovině 19. století, kde jsou tato povolání chápána spíše jako typická zaměstnání představitelů tzv. třetího stavu, či chceme-li vzmáhající se buržoazie. V této souvislosti pak zaráží terminologická nepřesnost autorky při vyvozování závěru ohledně sociálního složení návštěvníků, když o skupině vyšších sociálních vrstev (tedy i oněch zástupců svobodných povolání) hovoří automaticky jako o šlechtě (např. s. 39 a další). V samotném závěru práce se autorka snaží také komparovat data návštěvnosti dle nacionality nově vzniklých zemí se součtem dat historických předchůdců, jmenovitě tak činí pro prostor Německého císařství a států, které mu předcházely. Je otázkou, proč se o podobnou komparaci autorka nepokusila také v případě jiných významných státních celků (zejména Itálie). Metodologicky lze poukázat na autorčino nerozlišování absolutních a relativních hodnot zastoupení jednotlivých sledovaných kategorií. V případě vyšších vrstev autorka hovoří o jejich ústupu ze zastoupení mezi návštěvníky, odůvodňuje to však pouze poměrnými daty zastoupení vzhledem k počtu hostů z řad středních vrstev společnosti. Je otázkou, zda absolutní hodnoty počtu návštěvníku vyšších vrstev v komparovaných letech nezaznamenaly nárůst také, ovšem díky jejich minoritnímu zastoupení ve společnosti nemohl být tak rapidní jako v případě vrstev středních.
	Přínosem práce jsou jednoznačně jednotlivé statistické výpočty návštěvnosti jednotlivých lázeňských středisek, které dosud v moderní historiografii chybí. Problematičtější je již výklad a autorské vysvětlení mnohých změn v návštěvnosti lokalit. Zde autorka mohla prokázat kvalitnější práci s odbornou literaturou. Explikační rámec práce tak z větší části spočívá na autorčině konstatování, že návštěvnost souvisela především s historickou tradicí a proslulostí jednotlivých lokalit. Nedozvídáme se ovšem, jaké konkrétní motivy vedly k výraznému nárůstu poměrné návštěvnosti Karlových Var vzhledem k dalším lokalitám, nevysvětlený zůstává i vznik tradice Františkových Lázní, coby svébytného místa terapie chorob ženského pohlavního ústrojí. V tomto smyslu lze poukázat na promarněný prostor závěru celé práce (kapitola V.), v níž autorka místo rekapitulace nově dosažených poznatků a jejich interpretace pouze sumarizuje obsah jednotlivých kapitol.
	
Při hodnocení práce je tak potřeba uvážit, že autorka provedla podobnou analýzu jako původní pokus o zpracování daného tématu a výsledná data mohou reálně obohatit současné historiografické bádání. Doporučuji tedy tuto práci k obhajobě a navrhuji ji ocenit známkou velmi dobře. 
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