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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Název práce: Internacionalizace druhého bydlení na příkladu Mallorky    

Autor práce: Adéla Kiššová  

 

1. Obsah práce  

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

podložení hypotéz aj.)   

Předložená diplomová práce se zabývá druhým bydlením na Mallorce, vývojem i současnými trendy, 

především v souvislosti s mezinárodní mobilitou obyvatel. Autorka si klade za cíl analýzu této formy 

cestovního ruchu s bližším zaměřením na německou klientelu a její vnímání místními obyvateli. 

 

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

Kapitolu "Teoretické zarámování" považuji za velmi zdařilou. Kromě zdrojů týkajících se druhého 

bydlení všeobecně (klasické definování klíčových pojmů) je věnována pozornost publikacím 

zaměřeným jednak na užívání objektů druhého bydlení v mezinárodním kontextu, jednak na 

cestovní ruch v zájmové lokalitě, tedy na Mallorce či Baleárských ostrovech. Předmětem zájmu jsou 

ekonomické i sociální dopady druhého bydlení na lokalitu, diskutován je také fenomén důchodové 

migrace. Výrazně převažují zahraniční zdroje, čeští autoři se v souvislosti s internacionalizací 

druhého bydlení soustředili především na tzv. holandské vesničky, Mallorkou se naopak zabývali z 

pohledu masového cestovního ruchu. 

 

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

Po diskusi literatury autorka analyzuje statistická data několika španělských institucí, využívá 

elektronické texty a mapové výstupy. Bylo provedeno terénní a dotazníkové šetření ve dvou 

modelových obcích Andratx a Deiá zacílené na vnímání německých uživatelů objektů druhého 

bydlení místními občany (absence těchto informací ve statistických datech). Výběr lokalit, založený 

na studiu statistických dat a zdrojů věnujících se cestovnímu ruchu ostrova, se ukazuje jako velmi 

fundovaný. Otázkou je, do jaké míry jsou informace získané z dotazníkového šetření statisticky 

relevantní. Jak sama autorka uvádí, nepodařilo se proti původnímu záměru provést šetření se 

samotnými německými uživateli objektů druhého bydlení, což by mohlo výsledky práce obohatit. 

 

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

Analytická část je zpracována podrobně, systematicky, přehledně. Text je vhodně doplněn grafickými 

prvky. Závěry z dotazníkového šetření obsahují také přímé citace z dotazníků dodávající práci na 

autentičnosti. Konkrétní výstupy jsou zasazeny do obecnějšího rámce, např. modelové obce jsou 

porovnány se středisky masového cestovního ruchu pomocí indexu turistické iritace. 
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Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry zobecňují získané poznatky, snaží se porovnat je s již existujícími studiemi (např. s prací D. K. 

Müllera zabývající se německými vlastníky objektů druhého bydlení ve Švédsku), podchytit současné 

trendy a nabídnout možnosti dalšího rozpracování studované problematiky. 

 

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.) 

V práci se vyskytují občasné překlepy, chyby ve tvarosloví, interpunkci či nevhodné stylistické obraty, 

bohužel také několik hrubých pravopisných chyb (s. 34 - věže sloužili, s. 44 - vyplívá, s. 45 - turisté 

přiletěly, s. 54 - pohodoví způsob života, s. 60 - migrační krisy a další), které ubírají práci na kvalitě. 

Citace jsou v pořádku, objevují se pouze drobné nesrovnalosti (např. s. 36 - Pons, Rullan, Murray / 

seznam zdrojů Pons, Salamanca, Murray, s. 46 TURESPAÑA 2013 / seznam zdrojů  TURESPAÑA 2012 

nebo 2016 apod.). 

 

3. Souhrn 

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

Téma práce nabízí v Česku spíše ojedinělý pohled na druhé bydlení zacílený na vlastnictví a užívání 

objektů druhého bydlení zahraničními majiteli. Kromě analýzy vývoje cestovního ruchu a druhého 

bydlení na Mallorce je předmětem zájmu právě internacionalizace druhého bydlení, důchodová 

migrace a percepce vlastníků objektů druhého bydlení místními obyvateli, vše zaměřeno především 

na německou národnost. Autorka pracuje s odbornými zahraničními publikacemi, vyhodnocuje 

široké spektrum statistických dat, analyzuje výsledky vlastního šetření a odvozuje závěry zasazené do 

širších souvislostí.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

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

 

Otázky k obhajobě 

Jakým způsobem byli vybíráni respondenti pro dotazníkové šetření (zohlednila se demografická 

struktura dotazovaných, jak stanoven potřebný počet dotazníků)? Ovlivnila současná migrační krize 

spojená s příchodem uprchlíků do Evropy trh s objekty druhého bydlení na Mallorce? Promítla se do 

cestovního ruchu na ostrově? 

 

Datum: 31. 8. 2016  
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Autor posudku: RNDr. Alena Nosková  
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