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Diplomová  práce má rozsah 102 stran textu,  11  stran seznamu literatury a zdrojů a dalších
36  příloh  včetně  dokumentace.  Bohaté  grafické  přílohy jsou  obsaženy  i  přímo  v textu -  8
tabulek,11   grafů  a  25  obrázků.  Studie  se  skládá  z 12  základních  kapitol,  které jsou  dále
členěny.

Práce  se  kromě  tradiční  analýzy potenciálu pro  cestovní  ruch  a jeho  v území  vhodných
forem detailně zaměřuje na tradiční rekreační aktivity v oblasti   - druhé bydlení. Vzhledem
k poloze  modelového  regionu  bylo  cílem  zjistit, jakým  způsobem  sububanizační  procesy
ovlivňují možnosti  CR a rekreace.  V diskuzi  literatuy a přístupů k urbanizačním procesům
možná mohla být využita více též zahraniční literatura pro možnost hledání paralel a specifik
modelového  prostoru.   Autorka  provedla  rozsáhlá  terénní  a  dotazníková  šetření  hlavních
aktérů.  Přímo v popisu metodiky, příp.  u tabulek hlavních výsledků Osou spíše komentovány
v celém textu) by mohl být pro názomost uveden počet dotazovaných, příp. bližší metodická
specifikace. V analýze selektivních předpokladů je pak podrobně hodnocena výstavba nových
objektů i možnosti transfomace druhých domů na trvalé bydlení. Bude zajímavé pozorovat,
zda  dlouhodobější  propagaci  regionu  a především  religiózního  CR  napomůže  nadcházející
návštěva   papeže    s očekávanou   vysokou    návštěvností.    Vzhledem    k blízkosti    Prahy   i
poddimenzování   ubytovacích  kapacit   Oeden   ze   zásadních   vnímaných   nedostatků)   bylo
důležité podchytit jednodenní   návštěvníky, využívající oblast k aktivnímu vyžití, i vzhledem
k absenci významných cílů CR.  V práci je  obsažen i pokus  o  analýzu činnosti  a spolupráce
subjektů v CR a konkrétních rozvojových projektů. V závěru se snaží autorka odpověďmi na
stanovené výzkumné  otázky vysvětlit vztahy mezi  rozvojem jednotlivých  sububanizačních
fiinkcí, mezi něž je fimkci rekreační možno zařadit. Navrhuje i další možnosti výzkumů, např.
vztahů mezi tradičním venkovským obyvatelstvem, rekreanty a „novousedlíky".  Zajímavé by
bylo srovnání se situací v zázemí dalších větších měst.

Autorka se kromě tradičních postupů a obsahové struktury práce pokusila zacílit na dosud
spíše jen naznačovaný výzkum vztahů mezi ftmkcemi suburbanizovaného území. V poslední
fázi zpracování bylo znát, Že se zaměřila právě na tento stěžejní úkol.  Studie ve finální fázi,
dle  mého  názoru, je  po  formální  stránce  kvalitní,  psána  čtivým jazykem.  Mnohé  grafické
prvky vhodně doplňuj í text.

Sl.  Vaněčková  prokázala  dlouhodobý  zájem  o  problematiku  i   schopnost
vědecké práce. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
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