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Tématem opravené verze předkládané bakalářské práce je návrh zájezdu pro cestovní kancelář 
se zaměřením na život a dílo spisovatele Hermanna Hesseho. Celková koncepce a obsahová 
stránka práce zůstala i v druhé verzi zachována. V úvodu studentka popisuje východiska a cíle 
práce a metodu, kterou pro její vypracování zvolila. 
 
Práce je rozdělena do pěti kapitol. První dvě kapitoly jsou zaměřeny autobiograficky – na 
Hesseho dětství ve švábském městečku Calw a na jeho pobyt ve švýcarském kantonu Tessin. 
Pozitivně hodnotím citlivé propojení biografických dat s literární tvorbou autora. Studentka 
zde výstižně zachytila, jak se jednotlivé etapy autorova života projevily v jeho dílech. 
Propojením geografických údajů, konkrétních literárních děl a autentických situací ze života 
autora práce přesahuje dimenze literárně-teoretického pojednání a přibližuje literární tvorbu 
nositele Nobelovy ceny za literaturu poměrně atraktivním způsobem. Studentce se také 
podařilo díky zvládnutí orientace v dostupné sekundární literatuře na poměrně malém 
prostoru vystihnout základní charakteristiky Hessovy tvorby. Pozitivně hodnotím i stručný a 
výstižný rozbor vybraných děl autora (Siddhartha, Steppenwolf, Das Glasperlenspiel) 
v kapitole 2.4. 
 
V kapitole 3 studentka navrhuje tři turistické okruhy s tematikou literární tvorby a života 
Hermanna Hesseho. Tato část navazuje na část literárně – biografickou, dále ji rozvíjí a 
doplňuje.  
 
Kapitoly 4 a 5 jsou věnovány problematice cestovního ruchu. Autorka zde nejprve osvětluje 
základní pojmy a poté provádí analýzu situace na trhu a kalkulaci navrhovaných tras. Na 
základě toho vyvozuje rentabilitu navrhovaného zájezdu pro konkrétní cestovní kancelář. Při 
obhajobě by autorka mohla ve formě volné úvahy nastínit, za jakých okolností by bylo možné 
navrhovaný poznávací zájezd realizovat.  
 
Opravená verze předkládané práce je psána kultivovaným jazykem, a splňuje tak po všech 
stránkách nároky na ni kladené. 
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