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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená závěrečná práce odpovídá v plném rozsahu zadanému úkolu. Dílčí úkoly uvedené v
zásadách pro vypracování byly splněny.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Struktura závěrečné práce je na velmi dobré úrovni, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Závěrečná práce se zabývá historií a současným stavem lázní ve vymezeném regionu Moravy a
Slezska. Z hlediska poměrně malého prostoru, který je poskytován bakalářským pracím, ji hodnotím
jako velmi úspěšnou. Samozřejmě, že by bylo možné hodnotit lázně a lázeňské služby na daleko
větším prostoru a ve větším rozsahu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Poznámky a připomínky do diskuse při obhajobě závěrečné práce:
- poměrně velký prostor je věnován popisu a charakteristice jednotlivých vybraných lázní. Z
charakteristik lázní pak největší pozornost je věnována Lázním Luhačovice, popisy ostatních lázní
jsou z hlediska šíře údajů srovnatelné. Domnívám se, že z hlediska nabídky lázeňských služeb a
pobytů měly být podrobněji diskutovány otázky, které jsou obsaženy v kap. 3 a 4;
-  předpokládám, že v práci jsou uvedeny pouze vybrané lázně, v opačném případě není jejich
seznam úplný;
- lázeňský pobyt není pouze vázán na vlastní lázeňské procedury, ale zahrnuje i volnočasové
aktivity. V tomto směru doporučuji, aby pro jednotlivé lokality byla v dalších pracech autora
věnována pozornost alespoň taxativnímu výčtu turistických, resp. volnočasových možností
lázeňských hostů.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Nové poznatky, podle mého názoru, spatřovat ve vypracovaném souboru charakteristik vybraných
lázní Moravy a Slezska, který bude autorovi sloužit v jeho další činnosti.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Studijní materiály, které uvádí autor, jsou velmi široké. Autor tak prokázal, že umí pracovat s
literárními prameny  (i elektronickými) a využil je pro vlastní práci.

7. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce hodnotím práci jako výbornou. jazyková úpravy sice obsahuje překlepy, ale to
nesnižuje jinak výbornou úroveň práce.

8. Jaký je způsob využití práce?
Publikování práce v této podobě nedoporučuji. Nicméně výsledky, ke kterým autor dospěl, považuji
za prakticky využitelné v jeho dalším studiu, resp. v práci.

9. Celkové hodnocení práce.
Předloženou bakalářskou práci p. Petra Jurči doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí.
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