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Předložená diplomová práce si klade za cíl zmapování pohybových aktivit pro všechny 

generace v Lázních Jeseník, zjistit cíle návštěvníků a poukázat na potenciál Lázní Jeseník a 

okolní krajiny. Téma lázeňství, wellness či aktivního trávení volného času je v dnešní době 

zcela určitě aktuální, autor se zaměřil na zajímavou lokalitu.  

Práce je poměrně obsáhlá z hlediska teoretické části, která je logicky členěná. Z hlediska 

jazykového se zde vyskytují drobnější gramatické nedostatky zejména interpunkčního 

charakteru, ve větě na str. 59 chybí sloveso, objevují se překlepy. Některé informace jsou pro 

práci nadbytečné – např. str. 33, kolik tisíc stromů, keřů, trvalek či cibulovin bylo vysázeno v 

Balneoparku. Pokud v textu hovoříte o nadmořských výškách, bylo by vhodné užívat 

jednotky metry nad mořem.  

Připomínky mám k abstraktu. Že byly v práci použity výzkumné metody je zřejmé, v 

abstraktu se jedná o nadbytečnou informaci. Naopak zde chybí údaje o výzkumném souboru, 

sběru dat, údaje o dotazníku apod. Chybí závěr. 

Příliš nerozumím vysvětlení hodnocení rekreačního potenciálu cestovního ruchu dle Bíny. 

Píšete, že existence lokalizačních podmínek je buď nulová, nízká, nebo vysoká, přičemž dále 

uvádíte, že v případě kladných podmínek Bína dále rozděluje tři stupně. 

Kapitola Metodologie není dobře členěná, chybí podkapitola výzkumný soubor. Tyto údaje 

jsou „schované“ v kapitole Metoda dotazování, a zejména pak dále ve výsledcích. Kapitola 

naopak obsahuje některé údaje, který by měly být uvedeny spíše ve výsledcích (SWOT 

analýza). Ve výsledcích jsou slovně údaje popsané v četnostech, což je vzhledem k počtu 

respondentů v pořádku. Proč pak v grafech uvádíte procenta?  

 

 Přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení dobře. 

 



Další otázky k obhajobě: 

Jak velkou oblast jste zahrnul do svého hodnocení rekreačního potenciálu? 

Jaké spatřujete limitace studie?  

Vysvětlete hodnocení rekreačního potenciálu cestovního ruchu dle Bíny. 

 

 

V Praze, dne 10. 9. 2018      Mgr. Lucie Kalkusová 


