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Vorschlag für die Rundreise:  „Auf den Spuren von Hermann Hesse“  
 

Práce naplňuje po formální stránce požadavky kladené na bakalářskou práci, na její 
rozsah (42 stran vlastního textu), celkovou logickou výstavbu i uvedenou bibliografii 
literatury, několika internetových pramenů i ilustrativní fotografickou přílohou četných 
Hesseho domicilů.      

Tématem bakalářské práce je návrh trasy poznávacího zájezdu pro cestovní 
kancelář po stopách života a díla spisovatele Hermanna Hesseho. V úvodu shrnuje 
studentka východiska a cíle práce včetně metody, kterou pro její vypracování zvolila. 
Práci rozdělila do pěti kapitol. První dvě kapitoly jsou zaměřeny autobiograficky – na 
Hesseho dětství ve švábském městečku Calw a na jeho pobyt ve švýcarském 
kantonu Tessin s interaktivním propojením reálných biografických údajů s fiktivní 
literární tvorbou, kdy se podařilo propojit autentický život autora s jeho texty. 
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 vhodnému využití existující sekundární literatury 
vystihnout základní charakteristiky Hessovy tvorby a charakterizovat jeho základní 
díla (Siddhartha, Steppenwolf, Das Glasperlenspiel). 

V následující kapitole jsou navrženy tři turistické okruhy s tematikou literární tvorby a 
života Hermanna Hesseho s návazností na literárně biografickou část, kterou dále 
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 
cestovní kancelář včetně kalkulace možných rizik. 

Obsahovou stránku práce naplňuje její zadání, tj. putování po Hesseho stopách, a 
celý text se jako autentický návrh jeví i ekonomicky propracovaný a tím také prakticky 
realizovatelný. V jazykové oblasti došlo ke zlepšení oproti minulé verzi práce, ani zde 
se se ovšem autorka nevyvarovala některých chyb morfologického a syntaktického 
rázu („Es ist klar, dass die Kosten für die Reise sehr hoch ist.“ S. 41).   

 
Hodnocení:   Bakalářská práce je hodnocena známkou 2 (velmi dobře).  
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