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Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti   x  

praktické zkušenosti   x  

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
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Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

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   
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jiných metod, komparací apod. 
  x  

využitelnost námětů, návrhů a 
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  x  
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Práce není doporučena k obhajobě. 
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Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Téma lázeňství, wellness, aktivní trávení volného času je v dnešní době zcela určitě aktuální. Autor 

se zaměřil na zajímavou lokalitu Lázní Jeseník. Stanovil si přiměřené cíle, jež se snažil naplnit, 

výsledná práce však má mnoho nedostatků.  

 

Hlavním úskalím jsou formální nedostatky textu. Z jazykového hlediska je zatížen velmi vysokým 

počtem gramatických chyb a překlepů. Například: 

Str. 3 …..parky, kolonády, které podporovali 

Str. 16 …. celiství obraz osobnosti 

Str. 23 …. po zakladateli Vincenzu Priesnitzovy 

Str 27. oslavy, která slavili, ad. 

Str. 31 Výhodu využíti více metod, zde využijí pacienti s fyzickým, či psychickým oslabením.  

Str. 60… informace mohli být sdělovány, ad. 

 

Díky tématu autor velmi často používá slovo wellness, které v asi polovině případů uvádí jako 

welness. V práci se objevuje i celá řada věcných nepřesností, např: Třetí kapitola má název 

Charakteristika Lázní Jeseník, hned v úvodu je uvedeno, že tato čtvrtá kapitola… (str. 19). Další 

nepřesností je na str. 27 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UP v Olomouci. Existuje taková 

fakulta? Proč na str. 50 u pěší turistiky hovoříte o cyklistických trasách? 

 

Práce jako celek je z hlediska stylistického velmi obtížná na orientaci a porozumění. Některá témata 

jsou popisována na více místech – např. použité metody v kapitole 2 Literární rešerše, poté 

v metodách a poté znovu ve výsledcích. Autor se jak v literární rešerši, tak i ve výsledcích a diskusi 

často opakuje, při použití několika různých zdrojů nedokáže poznatky uceleně shrnout, stejnou 

informaci uvádí na různých místech několikrát. Text je tedy obtížně čtivý a málo srozumitelný. 

Dochází i k nekritickému převzetí informací, autor pak uvádí rozporuplné údaje - na straně 23 tvrdí, 

že lázně navštíví ročně přes 17 000 zákazníků, na straně 25 hovoří o 15 tisících.  

 

 

Nedostatky se objevují i v abstraktu. Že byly v práci použity výzkumné metody je zřejmé, 

v abstraktu se jedná o nadbytečnou informaci. V metodách naopak chybí údaje o výzkumném 

souboru, sběru dat, údaje o dotazníku apod. Chybí závěr. Cíle práce v abstraktu se neshodují s cíli 

práce uvedenými v kapitole 4. 

 

V práci není dodržena citační etika – v kapitole diskuse jsou jinou citační normou citovány tituly, 

které se neobjevují v seznamu literatury. V mnoha odstavcích rešeršní části zcela chybí citace. 

 

 

Kapitola literární rešerše má logickou stavbu, citované pasáže jsou vcelku srozumitelné, ale 

zatížené četnými gramatickými prohřešky. Některé kapitoly a informace považuji pro diplomovou 

práci za nadbytečné – např. detailní seznam a vybavení ubytovacích zařízení, včetně otevírací doby 

recepce, mnoho stran věnovaných popisu nabízený masáží a dalších procedur, apod. Zajímavá je 

kapitola o balneoparku, neboť se jedná o v Čechách unikátní projekt.  

 

Připomínky mám i k výzkumné části práce, interpretace výsledků je málo srozumitelná. Jak jste 

aplikoval Bínovu metou hodnocení rekreačního potenciálu? Kdo uděloval bodové hodnoty? Jak jste 

došel k výsledku? Z textu to není jasné. V metodice dlouze popisujete jednotlivé položky a možné 

hodnocení ve třech stupních, z textu se ale nedozvíme, do jakého stupně náleží sledovaná oblast. Na 

str. 13 hovoříte o lokalizačních podmínkách nízkých, vysokých nebo neexistujících. Pak dle Bíny 

vymezujete 3 stupně a poté rozdělujete 6 skupin - to je velmi obtížné na orientaci v problematice. 

Navíc uvádíte, že Bínova metoda byla v roce 2010 aktualizována – proč neuvádíte její aktuální 

znění? 
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V metodice chybí informace o výzkumném souboru – pohlaví, věk, národnost, ad. Dozvídáme se 

pouze počet respondentů. Porozumění výsledkům nepomůže ani odkazování na tabulky, které se 

vyskytují v jiné části práce (str. 64). 

 

V návrhu programu se objevuje řada nepřesností. Např. str. 73, 18:00 – 20:00 uvádíte zároveň 

večeři a zároveň volný program. Na základě čeho, proč byl navržený program sestaven zrovna 

takto? Ve výsledné SWOT analýze v příležitostech uvádíte např. zařazení relaxačních skupinových 

cvičení (jóga, pilates), která se pak v návrhu programu vůbec nevyskytují, ve slabých stránkách se 

objevuje chybějící kulturní využití pro mladší generaci návštěvníků, přitom navržený program se 

týká zejména sportovních aktivit. V tom spatřuji rozpor.  

  

Doplňující otázky: 

Mají Lázně Jeseník skutečně zájem o zvýšení návštěvnosti? Když uvádíte, že již nyní je kapacita 

procedur dlouho dopředu obsazená?  

Proč jste dotazování prováděl v zimních měsících, kdy není hlavní lázeňská sezóna a lidem se tolik 

nechce trávit čas sportováním a pohybem v přírodě? 

Kde jinde/ kdo jiný využil ve svém výzkumu metodu dle Bíny?   

 

 

Práce obsahuje četné nedostatky, zejména formální chyby jsou v takovém množství, že nesplňují 

požadavky na závěrečnou práci. Doporučuji práci dopracovat podle instrukcí k tvorbě DP (např. 

https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1064.html) a pak znovu předložit k obhajobě. 

 

 

Oponent diplomové práce: 

 

Mgr. Lucie Kalkusová.        
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