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Vliv lázeňského cestovního ruchu na obyvatele Karlových Varů

Autor práce:

Tereza Horová

1. Obsah práce
Cíle, výzkumné otázky, hypotézy
Cíl práce je stanoven jasně, je relevantní pro daný typ geografické kvalifikační práce. Výzkumné
otázky by neměly být formulovány pouze „jak, ale také “proč“

Práce s literaturou
Práce s literaturou je dobré úrovni, avšak nebyla třeba např. detailně popisovat historii cestovního
ruchu - stačily odkazy na danou literaturu, ale raději se věnovat vývoji lázeňství – zde se nachází
zřejmě překlep, kdy tvrzení, že lázeňství dosáhlo největšího rozvoje za druhé světové války je
nepravdivé. Také postrádám podrobnější poznámky k vývoji lázeňství – lázeňského cestovního
ruchu v Karlových Varech v posledních desetiletích, což je období, v němž došlo k překotným
změnám, které mohly mít zásadní vliv na současné rezidenty.

Metodika práce
Metodice práce je vhodnější věnovat celou kapitolu a postihnout celý průběh práce, nikoli pouze
metodiku vlastního výzkumu- dotazníkového šetření. Tato metoda je jinak zvolen, provedena i
vyhodnocena správně.

Analytická část práce
Analytická část práce je popisného charakteru, přesto dává odpovědi na vytyčené otázky.

Závěry práce
Závěry práce jsou formulovány srozumitelně a výstižně.

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu)
Formální úprava:

výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující

Stylistická úroveň:

výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující

Citační úroveň:

výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující

Komentář
U grafů by měl být vždy uveden zdroj, ač je logické, že se jedná o výsledky vlastního výzkumu.
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Vhodnější je též místo čísla otázky ji celou vypsat, je to pro čtenáře mnohem pohodlnější a
přehlednější. Uvádí se též počet respondentů. Značka % se nepíše ke každému údaje, ale u popisu
osy, obdobně i v tabulkách se veličina píše do záhlaví; zkratka naší měny se píše s velkým K.

3. Souhrn
Celkové zhodnocení práce
Předložená práce splňuje jednoznačně předpoklady pro tento typ kvalifikační práce. Autorka
prokázala schopnost práce s literaturou, dokázala připravit, provést a vyhodnotit vlastní dotazníkové
šetření. Formulovat závěry, které mohou složit praxi.

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu)

Otázky k obhajobě
Proč jste zaznamenala vývoj počtu hostů v Karlových Varech pouze za období 2012-2019 a ne za
delší? Jaké trendy by bylo možné vypozorovat?
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