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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Možnosti rozvoje druhého bydlení na okraji bývalého Vojenského újezdu Brdy 

Autor práce:  Bc. Kristýna Pojerová  

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 

podložení hypotéz aj.)   

Cíle a výzkumné otázky uvádí autorka na straně 10. Řešené téma druhého bydlení v kontextu 

institucionální změny funkce území má zřejmý geografický rozměr a je aktuální pro současnou praxi 

jak v teoretické, tak praktické (regionální) rovině. Cíle jsou definovány stručně, ale doplněny 

o konkrétní otázky, vztažené k regionální případové studii. Formulce otázek ovšem patrně vychází 

z podrobnějšího rozboru uvedeného v následujícím textu teoretické části. 

 

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

Teoretická část práce se věnuje relevantním tématům: druhému bydlení, jeho vztahu k cestovnímu 

ruchu, demilitarizaci území a ochraně přírody a krajiny. K rozboru je využito odpovídající české i 

zahraniční literatury. Teoretická část obsahuje i kritické či diskusní poznámky, většinou ale jen 

přebírané z citovaných zdrojů. V některých pasážích s odkazy na zahraniční literaturu jsou formulce 

mírně nepřesné nebo bez hlubšího vysvětlení (např. s. 27 tabulka 1, s. 28: „…druhé bydlení je 

součástí více kategorií v oblasti správy řízení…“). Bylo by vhodné jednotlivé části rozboru vázat na 

výzkumné otázky. Jaké jsou předpoklady zmiňovaného možného „boomu“ výstavby objektů 

druhého bydlení (trendy v ČR, stavební a územně-plánovací podmínky)? 

 

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

K řešení výzkumu byla zvolena vhodná kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu, 

podrobně metodicky popsaná v textu. Počty prvků výběrového souboru pro dotazníkové šetření jsou 

relevantní. Geodatabáze objektů druhého bydlení byla tvořena na základě nejlepších dostupných 

zdrojů. Diskutovat lze výběr zájmového území: a) z pohledu vzdálenosti od CHKO je Spálené Poříčí 

poněkud v jiné kategorii (bylo možné vybrat jen některé části katastrálního území), b) z pohledu 

vlivu vzniku nové CHKO Brdy na regionální rozvoj by bylo vhodné zařadit do výzkumu i území jižních 

Brd (s pouze sekundárním vlivem demilitarizace). 

 

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

Výsledky práce jsou popsány výstižně a přinášejí aktuální poznatky o stavu a vývoji druhého bydlení 

v oblasti. Interpretace výsledků je prováděná se znalostí území. Provázanost výsledků a teoretické 

části je prezentována v diskusi. Autorka zde vysvětluje svoje výsledky v obecnějším kontextu. Bylo by 

vhodné ještě diskutovat jaký vliv na vývoj druhého bydlení má instituce CHKO, resp. zda stimuluje 

zájem o území nebo spíše vytváří bariéry pro výstavbu nových objektů (týká se části zkoumaného 
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území). 

 

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

Závěry práce jsou dostatečně podrobné včetně odpovědí na výzkumné otázky v kontextu teorie. 

Zajímavé je zjištění, že vznik CHKO místo vojenského újezdu vyvolává obavy o větší narušení přírody. 

Je to logické z pohledu zpřístupnění, ale paradoxní vzhledem k posílení ochrany území. 

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

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

Z pohledu formálního zpracování nemám zásadnějších výhrad, kromě obrázků kartografického 

charakteru. Kartogramy na Obr. 6 a 7 nepodávají výstižnou vizualizaci prostorového rozložení 

objektů druhého bydlení (velké nediferencované území Spáleného Poříčí, části nezastavitelné 

v bývalém vojenském prostoru). Bylo by možné vztáhnout informace o podílu objektů druhého 

bydlení k sídlům resp. odlišit, kde se jedná o zástavbu mimo sídla, tedy s větším dopadem na 

krajinu? Souhrnné mapky v příloze 3 a 4 by bylo vhodné doplnit o vymezení zkoumaného území a 

zlepšit čitelnost změnou měřítka pro tisk (číselné měřítko na mapkách neplatí!). 

 

3. Souhrn 

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

Práce přináší nové regionální poznatky o stavu a trendech druhého bydlení v oblasti, kde došlo 

k zásadní změně v přístupnosti území a změně institucionální správy. Výsledky jsou diskutovány ve 

vazbě na teoretické poznatky. Přínos práce pro regionální rozvoj by byl významnější, pokud by byla 

navržena možná opatření pro rozvoj a management lokalit druhého bydlení. 

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

Otázky k obhajobě 

Jaký vliv na vývoj druhého bydlení má instituce CHKO? V odpovědi je vhodné rozlišit obce se 

zástavbou uvnitř a mimo území CHKO. 

Jaká doporučení (obcím, krajskému úřadu, správě CHKO) pro regionální rozvoj území ve vztahu 

k druhému bydlení je možné na základě výsledků práce vyvodit? 
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