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Autorka diplomové práce se zabývá problematikou, která obsahuje podněty k přehlednému a věcně 

přitažlivému zpracování. Autorka se s nimi snažila vyrovnat v pěti základních kapitolách. Na základě 

bohatého citačního aparátu – odborné literatury i získaných statistických údajů se jí to v rozhodné 

míře podařilo. Problematiku lázeňství a lázeňského cestovního ruchu lze chápat z mnoha pohledů.  

Její největší aspekt shledávám v problematice nejen zdravotního stavu obyvatelstva, ale jeho význam 

jde do dalších oblastí – především historických, ekonomických a právě významnou měrou je 

podstatný právě jeho regionální aspekt a dosah.  

Autorka se historickému aspektu sice tolik nevěnuje, jak by si možná zasloužil, ale je to i celkem 

pochopitelný fakt, neboť se výrazně zaměřuje právě na praktické aspekty jeho regionální 

problematiky. K tomu volí významné české lázně – Jánské Lázně a jejich vliv v krajinářsky cenném 

regionu Krkonoše a mikroregionu Východní Krkonoše. K hodnocení síly vlivu lázeňského cestovního 

ruchu na rozvoj sledovaných regionů volí diplomantka zajímavá a vhodná kritéria a i výběr obcí je 

směrodatný a reprezentativní. Vlastní pohled a zpracování této praktické části vede k potřebnému 

vyústění. Interpretace dat je přitom střízlivá, smysluplná; výsledky mají určitou praktickou vypovídací 

schopnost. Což vidím jako nejvýznamnější účel celé práce, který je jako celek poměrně zdařilý. 

I formální stránka práce, zpracování tabulek a grafů je na pěkné a jednotné úrovni. Práce je dobře 

čitelná, čtenář se v ní velmi dobře orientuje; autorka se drží cíleně tématu a cíl kladený v úvodu práce 

postihuje na odpovídající úrovni. Práce působí také velmi pečlivě a jednotně. Celkové hodnocení 

práce vyznívá z mého pohledu jako oponenta pozitivně; doporučuji klasifikovat k obhajobě – 

výborně. 

 

Při obhajobě doporučuji, aby posluchačka zodpověděla následující otázky:  

• V čem vidí hlavní předpoklady dalšího rozvoje českého lázeňství? 

• Řada menších lázní měla v minulém období určité potíže. Jak vidíte budoucnost Jánských 

Lázní? 

        PhDr. Miloš Charbuský, CSc. 
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