
 

 

Oponentský posudek diplomové práce 

Anna Marie Rybáčková: Vliv propagace na klientelu lázní Poděbrady. Fakulta humanitních studií UK, 

Praha 2018, 124 str. + Obrazové přílohy. 

      Předložená diplomová práce Anny Marie Rybáčkové  představuje  příspěvek ke studiu lázeňství 

v Poděbradech. Jako hlavní předmět práce si  autorka stanovila vliv propagace na klientelu léčebných 

lázní, přičemž sleduje i další problematiku související  s lázeňstvím. Podává v ní rovněž stručné dějiny 

města Poděbrady. Je třeba podtrhnout, že se tu prolíná několik badatelských cílů. Autorka se 

v závěrečné části práce pokouší také o komparaci ve třech časových obdobích, a to v letech 1924, 

1947 a 2012.  Pro srovnání využívá určitou pramennou základnu spočívající v archivních pramenech, 

dobových tiskovinách, brožurách a fotografiích.      

      Hned v úvodu se na straně 9  k předmětu bádání doslova uvádí: „Hlavním cílem práce je uchopit 

problematiku lázeňství v širším konceptu trávení volného času a zhodnotit, jak propagace ovlivnila, 

popřípadě proměnila návštěvnost lázní dříve a dnes.“ Vzápětí  autorka konkretizuje:  „Práce se také 

zaměřuje na teoretické vymezení lázeňství od jeho počátků ve spojení s teoretickým vymezením 

reklamy a propagace na konkrétní propagaci lázeňství“. Podotýkám, že si Anna Marie Rybáčková 

takto nastavila opravdu vysokou laťku pro své komplexní a rozsáhlé pojednání.  

     Nejsem si zcela  jist, zda jsou jednotlivé kapitoly a podkapitoly  organicky propojeny, popřípadě 

jak důsledně funguje časová návaznost. Někde se v textu objevují pouze náznaky.  Nedá se přímo 

určit, kde se  nachází jádro práce, i když je předem avizováno, že hlavně půjde o propagaci. Tak 

například na straně 63 se v diplomové práci uvádí, že tištěnou reklamu zajišťoval Lázeňský zpravodaj. 

Nedozvídáme se však, kdy byl vydáván a jakou konkrétní nabídku společenských a kulturních služeb 

nabízel. Součástí reklamy jsou také logo, slogan nebo oblíbena veduta či fotografie. Odkdy se třeba 

objevuje slogan: „Na srdce jsou Poděbrady.“ K tomu přistupují doporučení významných osobností 

(herců nebo zpěváků). Možná, že by stálo za to postihnout rovněž luxusní stránku lázeňského pobytu 

v určitých časových obdobích. 

     Ovšem v práci mohlo být pro názornost uvedeno  více přímých citací ze získaných pramenů,  tisku, 

popřípadě informačních brožur. Není vyloučeno, že se dochovaly kvalitní dobové fotografie, které by 

názorně poukázaly na lázeňský provoz včetně života kolem lázeňských domů, na kolonádě, u 

zřídelního pramene, popřípadě promenády, regaty na Labi apod.  Právě pro starší vývoj  se mohlo více 

přihlédnout například k pamětem lékaře Bohumila Boučka (Zápisky praktického lékaře Bohumila 

Boučka v Lázních Poděbradech 1873 – 1923: Poděbrady 1923). Dále by se určitě hodil druhý díl 

rozsáhlé práce archivářky Evy Šmilauerové: Poděbrady v proměnách staletí (1850 – 1948). Praha: 

Scriptorium 2005. 



 

     Důležité místo při vzniku lázní  zaujímal vedle Bohumila Boučka i lékař Jakub Vondrovic (1865 – 

1941), všestranně činný v politickém a společenském životě města. Důležité je i to, že na Riegrově 

náměstí dal vystavět  penzion Chodská, specializovaný na lázeňské hosty. Později bylo sídlo značně 

rozšířeno o novou budovu. Tento penzion a lázeňský dům se mohl v diplomové práci objevit jako 

názorný příklad ubytování. Právě na straně 89 – 93 závěrečné práce se vyskytuje pouze telegrafický 

výčet ubytovacích kapacit bez dalších podrobností. Při stručné charakteristice by zaznělo, jak bylo 

ubytování koncipováno a kdo si třeba vybíral pro pobyt penziony. 

     Celkově lze konstatovat, že Anna Marie Rybáčková ve své obsáhlé diplomové práci osvědčila 

schopnost získat relevantní údaje ke zvolené problematice důkladným studiem pramenů a dobových 

dokumentů.  Prokázala, že je schopna na určité úrovni teoreticky pracovat v příslušné oblasti studia a 

že umí získané poznatky interpretovat. Předložená práce je přijatelně provedena jak po stránce 

metodologické a teoretické, tak i praktické. Stylisticky je text  poměrně dobře zvládnut; není však 

zcela přehledný.  Avšak na druhé straně je z něho patrné zaujetí pro zvolený předmět studia.  

 

Závěr: Protože diplomantka  podala přijatelný badatelský výkon, práci považuji jako  vhodný podklad 

pro obhajobu. Přikláním se k hodnocení známkou  v e l m i  d o b ř e .  Avšak výsledná klasifikace 

bude záviset na průběhu obhajoby.     

 

 

V Praze dne 2. června 2018                     

                                                                               Doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


