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Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické 
podložení hypotéz aj.)   

Autorka se zaměřila na problematiku druhého bydlení, která je nosným tématem výzkumu Centra 
geografie volného času na našem pracovišti. Zabývá se jedním ze stěžejních procesů, 
ovlivňujícím dnešní stav a perspektivy druhého bydlení - internacionalizací nabídky i poptávky. 
Oceňuji, že průzkum proběhl v zahraničí, v lokalitách, které jsou typickým příkladem 
internacionalizace druhého bydlení, cestovního ruchu i migračních procesů, v jedné 
z nejzatíženějších destinací v Evropě.  
 

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

V práci považuji za cenný již vstupní teoretický rámec, kdy je proces internacionalizace druhého 
bydlení vsazen do kontextu současné velmi variabilní mobility obyvatel, s důrazem na 
důchodovou migraci. Autorka čerpá nejen z anglosaských, ale přirozeně i ze španělských (dále i 
statistických) zdrojů, při práci v terénu by se hodila i znalost němčiny, v níž by mohly být 
vyhledány také další potenciální cenné zdroje. Rozbor cizojazyčné literatury je důležitý i z toho 
důvodu, že v českém prostředí se zatím výzkum internacionalizace druhé bydlení koncentroval 
hlavně na problematiku tzv. holandských vesniček.  
 

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

Kromě kritické diskuze zdrojů autorka analyzovala a vyhodnotila poměrně široké  statistické 
zdroje, týkající se cestovního ruchu a druhého bydlení na Mallorce. Hlavní empirickou 
metodou práce bylo vlastní terénní a dotazníkové šetření, odhalující názory rezidentů 
v modelových obcích. Původním záměrem bylo i kontaktovat německé rekreanty, bohužel 
z pilotních výzkumů autorky vyplynulo, že ochota zúčastnit se výzkumu by byla velice 
nízká, a tak výsledky práce se opírají hlavně o percepci německých rekreantů místními 
obyvateli a širší názory na možné perspektivy jsou spíše spekulativní. Autorka též získávala 
informace z realitních kanceláří, které pobyty často zprostředkovávají, tyto výsledky mohly 
být více v práci patrny.  
 

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

Analýza výsledků je zpracována detailně, dle mého názoru i pečlivě. Vychází z obecnější ch  aspektů 
a modelů vývoje turismu, druhého bydlení, migrace ve Středomoří, Španělsku, na Baleárách. 
Empirické výsledky dokreslují přímé citace odpovědí respondentů. Výsledky jsou poté šířeji a 
obecněji diskutovány, např. prostřednictvím zasazení do modelu turistické iritace obyvatel. Zajímavé 
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by bylo srovnání s dalšími ostrovy, nejen v rámci Španělska či Středomoří., příp. paralela s intenzivně 
využívanými regiony horskými apod.  

 

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

Závěry se snaží generalizovat zjištěné výsledky, ještě více mohly být provázány 
s teoretickými poznatky z literatury, naznačeno obohacení, aktualizace problematiky. Je zde 
pokus o srovnání s dalšími výzkumy jinde v Evropě (Skandinávie) i naznačení možností 
využití této práce pro výzkumy v Česku. 
 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: velmi dobrá 

Stylistická úroveň: velmi dobrá 

Citační úroveň:  výborná  

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

Z formálního hlediska vidím určité nedostatky ve stylistice práce, objevil jsem i určité množství 
překlepů, chybějících písmen, ovšem nikoliv v takové míře, aby to kvalitu práce výrazněji 
degradovalo.  

 

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

Předložená práce dle mého názoru obohacuje tradiční české výzkumy druhého bydlení, 
hlavně v obecnějších částech naznačuje možnosti provázání se širší problematikou mobility 
obyvatelstva v mezinárodním kontextu. Ač vlastní empirické šetření mohlo poskytnout pouze 
dílčí výsledky, a to hlavně z pohledu rezidentů a informace o poptávce nemohly být 
výrazněji vyhodnoceny, domnívám se, že práce přes drobné nedostatky splňuje požadavky na 
diplomovou práci a i vzhledem k dlouhodobějšímu iniciativnímu zájmu autorky o 
problematiku i zodpovědný přístup ke zpracovávání, doporučuji práci k obhajobě. 
 

Otázky k obhajobě 

Jaké další perspektivy vidíte v možnostech rozvoje Mallorky jako cíle nejrůznějších forem mobility 
především cizinců? A jaké předpoklady jsou k tomu potřeba? Může dojít k útlumu zájmu? 
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