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Druhé bvdlení na Svitavsku

Diplomová  práce navazuje na dlouhodobé výzkumy druhého bydlení a doplňuje mozaiku
modelových území o další méně exponovaný region.

Cíle   i   výzkumné   otázky   jsou   jasně   stanoveny,   s důrazem   na   identifikaci   hlavního
zdrojového  centra,  oblasti  koncentrace  ODB,  období  a  četnost  využívání,  i  nalezení  příp.
specifických  rysů  oblasti.   Diskuze   literatury  je   spíše   tradičním  přehledem,   odvážím   se
nesouhlasit se vstupním tvrzením,  že větší pozomost se začala druhému bydlení věnovat až
sjeho  rostoucím  škodlivým  vlivem  na  životní  prostředí  (s.   14).  Prosím  autorku,  aby  se
pokusila při obhajobě uvést další důvody.

V metodické  části je  vhodně  upraven  a  doplněn  standardizovaný  dotazník,  především  o
problematiku vztahů k lokalitě.  První  části  kapitoly 4  se  mi  zdají  nadbytečné,  relevantnější
jsou části 4.4. a 4.5., neobsahují však možné odkazy k vývoji v modelovém území. Z tradiční
charakteristiky  okresu je  důležitá kap.  5.2.1  o  struktuře  sídel  a obyvatelstva.  Zařazená kap.
5.3.   o   cestovním  ruchu  výrazně   akcentuje   lokalizační  předpoklady,   neuvádí  však  např.
nabídku a rozložení ubytovacích kapacit, které by bylo možno srovnat s výskytem, intenzitou
a významem druhého bydlení (viz např. Drahošová 2002 aj .). Je nabízená kapacita a sortiment
v komerčním CR dostatečný? Je zde potenciál agrotuistických zařízení? Zájem zahraničních
návštěvníků?

Přímo v textu by mohlo být více obrazových příloh, např. v kap. 7 mapka rozložení objektů
druhého bydlení, a to např. základní absolutní počet ODB, příp. podíl chat a chalup (není ani
v příloze).  Naopak v mikroregionálním  měřítku jsou hlavní  koncentrace  znázoměny pěkně,
navíc  se jedná  o  geograficky  poměrně  odlišné  oblasti  (zázemí  Litovelského  Pomoraví  vs.
Žďárské  vrchy)  na  docela  malém  území.  I  proto  z výsledků  dotazníkového  šetření  zaujala
velká podobnost charakteristik pro  zvolené mikroregiony, vysoká obměna majitelů i zřejmě
předpokládaná velká rozmanitost trvalého bydliště majitelů. Jedná se též o mladou rekreační
oblast.

Studii  výrazně   obohacuje   srovnání   s vybranými  perifemími   i   exponovanými  regiony
(nikoliv lokalitami, jak uváděno!). Zajímavé by bylo výraznější porovnání s oblastí Jihlavsko
(Urban  2007),  která  obsahuje  rysy  exponovaného  i  perifemího  území,  navíc  se  jedná  o
blízkou  součást  Vysočiny.  Jaké  zde  autorka  shledává  shody  a  rozdíly?  Závěr  podrobně
odpovídá na vstupní otázky, zdůvodňuj e specifika oblasti, možné perspektivy.

Práce je poměmě  čtivá,  grafické přílohy vhodné, př.  XIV by mohla obsahovat číslování
fotek  a  datum  pořízení.  Občasné  překlepy  se  vyskytují  ve jménech  autorů  (Kopšo  s.   10,
Kalvoda - seznam literatury), v anglickém abstraktu.

Celkově  konstatuji,  že  autorka  odvedla  práci  spíše  „řemeslného  charakteru",  což  však
nesnižuje  její   kvalitu.   Provedla,   vyhodnotila,   srovnala   a   zobecnila   výsledky  pracných
terémích šetření  a dle mého názoru  splnila požadavky,
Práci doporučuji k obhajobě.
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