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1. Hodnotenie obsahu práce

Bakalárska práca „Rekreačné apartmánové domy v Česku a na Slovensku“ sa venuje aktuálnej problematike 

rekreačných apartmánových domov (v anglickom jazyku: recreational houses), predovšetkým v Česku 

a v menšej miere je porovnaná so situáciou vo vybraných regiónoch Slovenska. Už samotný názov 

v anglickom jazyku je v práci uvedený v dvoch zneniach (titulka: recreational houses vs. abstrakt: 

recreational apartmenr houses). Obšírne zadefinovaný cieľ má v práci odlišné znenie: 

abstrakt: „Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať súčasnú (2013) lokalizáciu apartmánových domov, 

vývoj trhu s nimi, jeho ovplyvnenie svetovou ekonomickou krízou (2008) a dopady tohto typu ubytovania na 

dotknuté obce v Česku. Bakalárska práca sa ďalej snaží overiť hypotézu, že tento trend spomalil až zastavil 

a tiež načrtnúť ďalšiu budúcnosť vývoja tohoto trendu.“ vs. úvod: „Cieľom tejto bakalárskej práce je 

nadviazať na výsledky diplomovej práce „Geografické aspekty problematiky apartmánových rekreačních 

domů a bytů v Česku“ od Veroniky Kadlecovej z roku 2009, analyzovať súčasnú (2013) lokalizáciu 

apartmánových domov, vývoj trhu s nimi, jeho ovplyvnenie svetovou ekonomickou krízou (2008) a dopady 

tohoto typu ubytovania na dotknuté obce v Česku. […] Bakalárska práca sa ďalej snaží overiť hypotézu, že 

tento trend sa spomalil až zastavil a tiež načrtnúť ďalšiu budúcnosť jeho vývoja.“). Autorka teda chcela 

analyzovať apartmánové domy vzhľadom na ich lokalizáciu, vývoj realitného trhu, vplyv svetovej 

ekonomickej krízy na ich výstavbu a dopadov tohto typu bývania na dotknuté obce predovšetkým v Česku. 

Zhodnotenie situácie na Slovensku je podstatne limitovanejšie, čo nie celkom korešponduje s názvom práce. 

Autorka sa snažila tiež verifikovať svoju hypotézu „že sa tento trend spomalil až zastavil a načrtnúť jeho 

budúci vývoj“ – cieľ práce však má uprednostniť jasnú a zrozumiteľnú terminológiu, nepripúšťajúcu 

alternatívne vysvetlenia (namiesto „trend sa spomalil“ radšej použiť – kvantitatívny nárast, alebo absolútny 

počet v čase a pod.). Cieľ záverečnej práce musí byť jasne a zreteľne definovaný a pri jeho opakovaní 

v práci sa jeho znenie nemôže meniť. Navyše cieľom práce nemá byť „nadviazanie na diplomovú prácu“ 

Kadlecovej (2009) – to môže poslúžiť ako jeden zo zdrojov resp. metodických vzorov (v prípade, že 

používam rovnakú metodiku, resp. zásadne nadväzujem na predošlý výskum) k naplnenie samotného cieľa 

práce. 

Celou prácou je tak vedená obsahová línia odkazujúca sa na Kadlecovú (2009). To sa v niektorých 

momentoch stáva neprehľadným, pretože autorka preberá informácie od Kadlecovej bez hlbšieho 

zamyslenia sa a vyhodnotenia (napr. klasifikácie apartmánového bývania: „Pre účely diplomovej práce 

Kadlecovej (2009), boli obce s výskytom apartmánových rekrečných bytov rozdelené“ – prevzatá 

kategorizácia, ktorú mi neprináleží komentovať, nakoľko autorka neuvádza dôvody stanovenej klasifikácie 

ako aj prevzatia tejto klasifikácie, iba sa na ňu odvoláva). Fundamentálne prepojenie na prácu Kadlecovej 

(2009), má značný vplyv na celkový dojem a pridanú hodnotu samotnej práce. Pridaná hodnota práce 

v podobe hodnotenia dopadov ekonomickej krízy na apartmánové bývanie na základe chronologicky 

zoradenej rešerše článkov z médií v popisnej podobe, je nízka pridaná hodnota. 

Kapitola venovaná literárnemu prehľadu vymenúva literatúru bez vzájomnej súvislosti a hlbšieho 

vyhodnotenia. Odporúčal by som jasnejšiu obsahovú štruktúru rešerše literatúry, ale aj formálnu ucelenosť 

na základe zvoleného kritéria, (študentské práce, akademické články, a pod). Žiadna z citovanej literatúry 



(okrem Kadlecovej 2009 nemá explicitne v názve apartmánové byty či domy; apartmány obsahuje len 

publikácia „Apartmány ano či ne?“). Z tohto dôvodu v práci mala byť venovaná väčšia pozornosť diskusie 

podstaty významu „apartmánové bývanie“. Na druhej strane je potrebné vyzdvihnúť preukázané široké 

penzum naštudovanej literatúry, ktorá je v práci citovaná. 

V metodike práce autorka uvádza, že sa obrátila na starostov s dotazníkom, ktorý nie je v prílohe bakalárskej 

práce a znenie otázok teda nedokážem posúdiť. V popise metodiky však píše „Starostom bol odoslaný 

email, ktorý obsahoval otázky […] aj prosbu o zhodnotenie vplyvu výstavby apartmánových domov na obec, 

vplyvu ekonomickej krízy na túto výstavbu a taktiež otázku o budúcnosti tohto trendu v danej obci“ – toto 

však nie je a nemá byť úlohou respondenta, ale autorky, ktorá si tieto ciele stanovila a od respondentov má 

získavať informácie a údaje, ktoré má ona sama spracovať a vyhodnotiť. Práca tak stráca pridanú hodnotu 

a dostáva sa do interpretačnej a popisnej úrovne.

Zmätočne pôsobia aj niektoré výroky, napr.: „Prínosné bolo tiež nahliadnutiu do katastra nehnuteľností“ 

autorka by mala jasne objasniť v čom, v ktorých prípadoch a ako sa získané informácie líšili a výpisy 

z katastrálneho úradu jej pomohli. To sa čitateľ dozvie nepriamo až z textu na str. 31. 

Ďalej: „emailom boli požiadané o vyjadrenie aj iné zainteresované osoby“ nemá relevanciu, pretože je 

nejasná; pri popise 1000% nárastu timesharingu v Česku, by som uprednostnil jeho charakter 

(exponenciálny, lineárny a pod.) resp. mala autorka uviesť absolútne hodnoty aby bolo zrejmé z akého 

základu vychádzala. 

Ako som už spomenul, v podkapitole 5.1 chýba hlbšia diskusia termínu „apartmánové bývanie“ a vzájomná 

konfrontácia termínu z článkov napr. Flousková a kol (2009), Rychlíková 2007, a vyhlášku MH SR z roku 

2008, ktoré mali byť diskutované v nadväznosti na Kadlecovú (2009). Autorka prevzala definíciu 

Kadlecovej (2009), ktorá za apartmánové byty považuje „byty situované v bytovom dome, ktorý je nanovo 

postavený alebo zrekonštruovaný (od konca 90.tych rokov) a slúži z veľkej časti rekreačným účelom“ -

dôvody prevzatia tohto termínu však autorka v podkapitole nevysvetľuje a ani nepoukazuje na žiadnu 

polemiku, ktorý termín vyvoláva. Definícia Kadlecovej (2009) nie je z takejto interpretácie úplná, jasná 

a zreteľná. Nevymedzuje sa jasne a celistvo a ponúka otvorenú interpretáciu „slúži z veľkej časti rekreačným 

účelom“. 

Autorka by mala na základe jednoznačných a jasných odlišností apartmánového bývania zdôvodniť prečo 

akademický diskurz má tento termín preberať, alebo naopak spochybňovať. V práci sa teda žiada hlbšia 

diskusia a opodstatnenosť developermi zavedeného termínu „apartmánové bývanie“, ktorý nie je 

v legislatíve ukotvený a definovaný. Apartmány sa vzťahujú k hotelovým zariadeniam – s nadštandardným, 

bytovo pôsobiacim interiérom. Ide teda o ubytovacie zariadenie – hotel, kde nie je možné mať trvalý pobyt. 

Kadlecová však trvalý v ňom pobyt pripúšťa. V práci teda chýba hlbšia diskusia opodstatnenosti prívlastku 

„apartmánový“ pre akademický diskurz a jeho taxonomické vymedzenie. Diskusia by mala zahŕňať 

minimálne odlišnosti rekreačného od apartmánového ubytovania, rezidenčný byt od apartmánového bytu 

resp. hotelový apartmán a apartmánové ubytovanie (najmä v kombinácii trvalý a prechodný pobyt). 

Je zrejmé, že slovenská ani česká legislatíva (stavebný zákon) termín nevymedzuje a autorka nepoukázala 

v časti, kde diskutuje aktérov na vzťah medzi stavebným zákonom a zníženou sadzbou DPH na apartmánové 

bývanie. Akademický diskurz by mal primárne sledovať a poukazovať na funkcionalitu a funkčné využitie 

ubytovania a jeho podstatu, čo je v kontraste s preberaním pomenovania na základe absencie klasifikácie 

v legislatíve. Použitá terminológia je v práci naviac nejednotná, keď autorka pridáva prívlastky: 

apartmánový rekreačný dom, rekreačné apartmánové byty, resp. citátom: „Najrozšírenejším novým trendom 

v Česku je zakúpenie si vlastného rekreačného bytu (Kadlecová, Fialová 2012)“.



Hlbšia diskusiu a vzájomná konfrontácia citovanej literatúry s taxonómiou a relevantnosťou pre akademický 

diskurz sústrediaci sa na funkčné vzťahy a princípy klasifikácie bývania v práci chýba. Na druhej strane 

pozitívne hodnotenou stránkou je jej praktická časť, osobné rozhovory s kompetentnými respondentmi 

a terénne šetrenie. 

2. Hodnotenie formy a štýlu práce

Po formálnej stránke je práca napísaná na vysokej úrovni. V práci je minimálne množstvo preklepov. Práca 

obsahuje 2 mapové obrázky, 1 graf a 1 tabuľku. V niektorých pasážach nie je zrejmá citácia – napr. strana 

41. autorka uvádza ceny v SKK pravdepodobne citované z iného zdroja – čo nie je uvedené, rovnako ako na 

str. 43. kde cituje vyjadrenia respondenta pre časopis život bez citácie. Štruktúra práce je jasná, prehľadná 

a dobre čitateľná. Práca z tohto pohľadu je veľmi dobre spracovaná.

3. Návrh na odporučenie k obhajobe

I napriek hore uvedeným pripomienkam, je práca napísaná kompaktne a s logickou nadväznosťou. Súhrnný 

dojem je dobrý a prácu odporúčam k obhajobe. 
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