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Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 
podložení hypotéz aj.)   

Autorka se zabývá tradičním fenoménem dlouhodobě zkoumaném v rámci Výzkumného centra 
geografie volného času – druhým bydlením. Vybrala si však území poněkud odlišné od doposud 
zkoumaných, což ji umožnilo i v obecnější rovině diskutovat možnosti rozvoje DB jako 
specifické součásti CR v demilitarizované oblasti a po vytvoření nové CHKO. Právě diskuze 
vztahu k ochraně přírody a krajiny v území dříve zatíženém armádní funkcí je hlavním cílem a 
přidanou hodnotou práce. 
 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Oceňuji pokus o diskuzi s literaturou v celé šíři tématu, včetně zahraniční, i s příklady 
konvertovaných území v postsocialistickém bloku. Některé části, např. ohledně terminologie, 
nemusely být tak rozsáhle de facto opakovány a stačily odkazy na mnoho již publikovaných děl.  
 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Autorka využila možností dostupných kvantitativních dat, uvědomuje si jejich omezení a 
přistoupila i ke kvalitativním šetřením hlavních aktérů prostřednictvím dotazníků a 
strukturovaných rozhovorů. 
 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy) 

Analýza je jasně postavena na deskripci a pokusu o vysvětlení získaných poznatků 
z kvantitativních i kvalitativních dat, v diskuzi výsledků mohla být větší provázanost právě 
s teoretičtějšími a obecnějšími aspekty, uvedenými v úvodních kapitolách.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

To platí i o Závěrech práce, kdy autorka shrnuje hlavní výsledky, snaží se je zobecňovat, pokouší 
se naznačit i další možnosti výzkumu. Zřejmě očekávaným hlavním výstupem je značná 
konzervativnost v možnostech rozvoje druhého bydlení a de facto i dalších funkcí nejen CR ve 
sledovaném území, i když např. přírodní potenciál by umožňoval další rozvoj. Uživatelé ODB a 
většina rezidentů i místní samosprávy si vesměs přejí zachování statusu quo, tj. udržení území 
pro klidnou, nenáročnou rekreaci.   
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Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: velmi dobrá 

Stylistická úroveň: velmi dobrá 

Citační úroveň:  výborná 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Většinu grafických prvků považuji za názornou a vysvětlující, v textu se někdy projevuje horší 
stylistika. 

 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Jsem přesvědčen, že autorka prokázala schopnosti základní vědecké práce, co se týče diskuze 
literatury a obecnějších rámců problematiky i využití základních kvantitativních i kvalitativních 
postupů, i přes příp. drobné formální nedostatky.  Výsledky práce de facto potvrdily dlouhodobé 
výzkumy a převládající  rysy druhého bydlení v Česku i ve specificky zvoleném území. 
 

Otázky k obhajobě 

Nemám. 
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