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oponentský posudek bakalářské práce Petry Bartolomové
Druhé bydlení v Beskydech (okres Frýdek-Místek)

V předloŽené bakalářské práci se autorka věnuje problematice druhého bydlení. Jako
širší modelovou oblast si zvolila obce okresu Frýdek-úísiek, jejich ž izemíje součástí CHK6
Beskydy. Kromě dostupných statistických dat čerpá auto rka i zvlastního dotazníkového
šetření' které bylo uskutečněno na jaře 2006 v obci Čeladnápotažmo v chatové lokalitě,,Nad
nádražim,,.

Práce má celkem 48 stran a 14 stran příloh. Nechybí seznam pouŽitých zkratek, grafii,
obrázků a příloh včetně seznamu pouŽitých literárních a internetoiých pramenů. Práce je
přehledně členěna do sedmi kapitol a ačkoli mezi nimi schází samostátná i<apitola zabývajici
se širší diskuzí, tak prvky nesoucí nádech právě oné diskuze nalezneme v podkapitole 6.3
,,Srovnání výsledků dotazníkových šetřeni,. a i v samotném závěru cele práce. Lze proto
autorce doporučit, aby příště zmíněnou kapitolu r,yčlenila v samostatný útvar.

Autorka pouŽila formální, přesto však čtivý a obratný jazyk, v celém textu se vyskýly
pouze dvě marginální gramatické chyby. Práce je přehledně upravena' text doplňu;e ceta iaoa
obrázki a grafů.

Hned vúvodu se dozvídáme jaké jsou autorčiny stěŽejní výzkumné otázky a cíle'
V následujících kapitolách nás seznamuje s problematikou druhého bydlení v kontextu
zejména české, a|e i zahraniční literatury. V metodické časti pak autorka jasně představuje
p oužité hodnotící ukazatele.

Následující kapitola nám slibuje seznámení s problematikou druhého bydlení
v Beskydech, ale hned první podkapitola je popisem rozvojeturistického ruchu a turismu jako
takového v předválečném období. Vzhledem k tomu, Že se fenomén druhého bydlení začal ve
sledovaném uzemí, jak uvádí sama autorka, rozvíjet až po druhé světové válce, doporučil
bych proto výše zmíněnou podkapitolu zce|a vynechat a nebo přesunout do následujícíkapitoly, ke které |ze mít také výhradu. Ačkoii se nazývá ,,Ý;;'k.,. druhého bydlení
v zájmovém uzemí* tak problem atice výzkumu Se zde autorka n.,,c.,uj. a názevje tím pádem
poněkud zavádějici. Spíše se jedná o kapitolu charakterizujici zájmávé uzemijako takové,jeho dopravní dostupnost, příslušnost k Euroregionu Beskydy apod. Autorka zde předk1ádá
zák|adni charakteristiky týkající se druhého bydlení. ooporueil bych kapitolu přejmenovat ve
smyslu,,Charakteristika zájmov ého uzemf'

Velmi dobře je zpracována výsledková část celé práce' kterou |ze povaŽovat ZastěŽejní. Nalezneme zde celou řadu grafu a tabulek. Hlavní výsledky jsou okomentovány
v textu, autorka neopomněla odkazovat na příslušné grafy á tauuítý. Celá kapitola je
zpracována přehledně a autorce nečiní problémy vysteaty zhodnoiit. Čtenáře vhodně
seznamuje s nejzajímavějšími a nejdůleŽitějšími qýstupy svého šetření.

Jako velmi přínosné lze hodnotit srovnání autorčiných výsledků s výzkumem, kterýbyl podniknut ve stejné obci studentkou ostravské Univerziiy. V této kapitole autorká
dokládá svoji schopnost kriticky hodnotit své výsledky a zárov.i ,. i zamýŠií nad důvody
některých rozdílných výstupů obou prací.

Y závěru se autorka vrací ke svým výzkumným otázkám a seznamuje náS, zda se jí je
podařilo potvrdit či vyvrátit.

Celkově je předložená práce prosta formálních nedostatků. Název práce i cíle prácejsou bez výhrady splněny, proto lze mít jen dílčí výtky. Na první pohled je jasne, že autorkanení kartografka. V práci se vyskytuje celá řada map, kteie byý dle áutárk y zpracovány
v 

''programu GIS.:. JelikoŽ program GIS neexistuje, byla by vhodn8iší formulace ,,v prostředí
GIS.. a nebo uvedení názvu konlaétního programu. Dále mapám chybí měřítko a směrovkaurčující sever. Není také jasné, zd,amapy zobrazuji hranice ób.i ei irranice katastrů' cožbybylo vhodné doplnit do legendy ' Za drobný nedostatek je moŽné povaŽovat l to. Že v textu



práce chybi odkaz na obr. ě. 2 a 4' Ve výsledkové části se v grafech objevují i kategorie, které
mají nulovou hodnotu, domnívám se, že by bylo vhodnější tyto kategorie v grafech vynechat
a pouze je okomentovat v textu. Poslední výka se týká autorkou pouŽitého termínu

t/ ',obyvatelná..místnost , kde by asi bylo více vhod použitnázvll,,,obýná.. místnost.
7 yýše zmíněné nedostatky nepovaŽuji za závažné. PředloŽenou práci hodnotím jako

velmi kvalitní. Autorka prokáza|a, že má schopnost vést vlastní výzkum, dokáŽe pracovat
s literaturou a nechybí ji ani širší náhled na celou problematiku. Myslím si, Že autorka se Za
svoji práci nemusí stydět, a ačkoli tak neučinila, může se pod ni podepsat. Doporučuji proto
zkušební komisi práci přijmout.

Závěr: Doporučil bych, aby zkušební komise ohodnotila předloženou práci známkou ... ,. ...:;,
-_-.ý/
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