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náročnost tématu na úroveň 

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

x   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

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   
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň x    
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 

Předkládaná diplomová práce má 74 stran textu, 5 stran literatury, 9 příloh a další 

doprovodný materiál. Je sestavena, kromě úvodu a závěru, do následujících pěti hlavních 

kapitol:  Teoretické vymezení základních pojmů, Historie lázeňství a lázeňství České 

republiky, Vliv lázeňského cestovního ruchu na rozvoj regionu, Rozvoj Jánských Lázní a 

turistického regionu Krkonoše, Význam Státních léčebných lázní Jánské Lázně v rozvoji 

mikroregionu Východní Krkonoše. 

 



 Autorka se daného tématu zhostila velmi dobře, jednotlivé pasáže jak teoretických tak 

praktických částí jsou řešeny velmi přehledně, jsou vhodně provázané, jednotlivé kapitoly i 

subkapitoly na sebe vhodně navazují. Obsahově je práce řešena střídmě bez zbytečného 

navršování popisného textu, stejně tak i jazykově je práce na pěkné úrovni – volení střízlivé 

formy jazyka je v předkládané diplomové práci velmi vhodně použito. 

 Autorka se pokusila v praktických částech vybrat vlastní kritéria a vytvořit vlastní 

pohled na zadané téma a jeho zpracování. Je to v podstatě její první pokus o odborný pohled 

na danou problematiku a lze konstatovat, že se jej zhostila velmi odpovědně, s významnou 

dávkou pečlivosti i vlastní invence. Vlastní zpracování jádra zadané problematiky je 

zajímavé, autorčino řešení nepochybně dává relevantní údaje a postihuje téma, na úrovni 

diplomové práce, odpovídajícím a zajímavým způsobem. V obsáhlém závěru celou situaci 

věcně a výstižně kompletuje. 

 Oceňuji i celkový autorčin přístup, samostatnost a schopnost věcně a střízlivě dané 

téma vyhodnotit. Z výše uvedených důvodů doporučuji práci Bc. P. Hrdinové k obhajobě a 

navrhuji její hodnocení stupněm - Výborně. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak Vy osobně hodnotíte změny a trendy v lázeňské péči?   

2. Jaké dominantní rezervy a bariéry shledáváte, na základě prostudovaného tématu i 

vlastního šetření, v  rozvoji lázeňství sledovaného regionu? 

 
Práce je doporučena k obhajobě. 
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