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Rozsah práce  61 stran 
stran textu  61 

literárních pramenů (cizojazyčných)   7 

tabulky, grafy, přílohy   3 
 

úroveň 
Náročnost tématu na 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  X   

praktické zkušenosti  X   

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
X    

 
úroveň 

Kritéria hodnocení práce 
výborně 

velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce X    

logická stavba práce X    

práce s českou literaturou včetně citací   X  

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
  X  

adekvátnost použitých metod X    

hloubka provedené analýzy  X   

stupeň realizovatelnosti řešení X    

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
X    

stylistická úroveň   X  

nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
 X   

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
  X  

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
X    

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

  X  

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě.  
Doporučuji k obhajobě. 

 

            Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  
1. Kde a jak bylo v práci použito kvantitativní obsahové analýzy. (32 s.) 

2. Kde a jak byla v práci využita analýza dokumentů. (32 s.) 

3. V kapitole 4 Cíle práce upřesnit pojem „nejvýhodnější regenerační prostředek“. (31 s.)   

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 
Autor v práci demonstroval odpovídající teoretické znalosti v oblasti regenerace. Velmi dobře 

zmapoval možnosti regenerace v Trutnově a blízkém okolí. Této části lze vytknout pouze 

nedostatečné informace o vytíženosti zařízení. Zajímavým údajem v této problematice by také 

mohlo být zjištění frekventovaných časů a dnů volených regeneračních procedur. Práci lze vytknout 

časté konstatování subjektivních pocitů autora po absolvování vybraných regeneračních technik. 

Vyzdvihuji uspořádání bakalářské práce, teoretickou část a také využitelnost údajů pro obyvatele i 

návštěvníky okresního města Trutnov (30 000 tis. obyvatel).     
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