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Studentka se ve své práci zabývá Labskou cyklostezkou a možnostmi jejího turistického 
využití. 
Formální stránka:  
Na mnoha místech subjektivní vyjádření (viz. např. Einleitung Weil ich, genauso wie viele andere 
Menschen, am Tourismus interessiert bin, habe ich auch meine Bachelorarbeit an Tourismus orientiert. 

Außerdem beschäftigte ich mich mit der Recherche von dem aktuellen Angebot der Reisebüros, die etwas 
mit dem Elberadweg zu tun haben a další kapitoly např. 3.4. aj. ) 
Jsou použity odborné publikace  a internetové zdroje.  
Práce naplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, na její rozsah i celkovou logickou 
výstavbu.  
Obsahová stránka: 
Jedná se o přepracovanou práci, kde ale nebyly zohledněny všechny připomínky posudku k 1. 
verzi. Ani tentokrát práce není,  jak je zvykem, rozdělena na teoretickou a praktickou část. Kap. 
1.1. je zaměřena teoreticky, vyžadovala by podrobnější popis druhů turismu. V kap. 3.3. autorka  
píše  Ich würde sagen, dass Reisen heute sehr beliebt ist  - jedná se o nekonkrétní vyjádření - jaké 
cestování je oblíbené ve vztahu k cykloturistice? Je zde uveden výčet některých cestovních 
kanceláří, podle jakého hlediska byly vybrány? Chybí zde také shrnutí jejich nabídek, jak se 
liší nabídky českých a německých CK, jejich výčet také není úplný. Na jaké zájezdy se uvedené 
CK specializují, jde jen o cyklovýlety?  
V rámci dotazníkového šetření nebylo zohledněno důležité hledisko hodnocení kvality 
cyklostezky jako je nabídka ubytování, jeho ceny a kvalita. Výrok na s. 36 Tschechische Reisebüros, 
die ich bei meiner Rescherschierung im internet gefunden habe, veranstalten nur ausländische Reisen, und auf 
diese Weise unterstützen sie den deutschen Auslandstourismus und nicht den Inlandstourismus der Tschechischen 
Republik, der meiner Meinung nach ein großes Potenzial hat se sice vztahuje k vybraným CK, ale nedá 
se zevšeobecňovat, je řada CK v ČR, které organizují a specializují se na cyklovýlety, zvláště 
v době pandemie, po ČR. Výčet památek podél stezky není úplný, chybí část na severu 
Německa.  
Těžištěm práce je dotazníkové šetření a jeho podrobné vyhodnocení a návrhy pro zatraktivnění, 
bohužel zde nejsou k dispozici konkrétní otázky ve formě přehledu /v příloze/. Přínosem práce 
by mohla být případová studie ve formě konkrétního cyklozájezdu včetně celkového programu, 
cenové kalkulace a cílové skupiny.  
Zajímavá by byla také informace o tom, jaká je infrastruktura na české a německé straně 
cyklostezky ve vztahu k hotelnictví, gastronomii a s tím souvisejícími cenami. 
Jazyková stránka: 
Subjektivní formulace v celé práci. Morfosyntaktické chyby zvláště tam, kde autorka sama 
formuluje myšlenky. Časté opakování slov werden, würden, wobei aj., překlepy, lexikální 
nepřesnosti, malá písmena u substantiv. S. 38 Leider habe ich kein Reisebüro gefunden, das Ich 
habe aber leider kein gefunden, dessen Angebot über den Elberadweg verfügt. 



Nesrozumitelný výrok S. 38 Es ist aber schade, dass sie eigentlich individuell geplant sind. Mit 
Hilfe von Internet kann man eine Reise sehr bequem und einfach selbst planen, wenn es aber 
die Reisen mit einem festen Programm und Orientierung auf die Zielgruppen gäbe, würde die 
Nachfrage nach Sonderfahrten steigen. 
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