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Nové trendy v druhém bydlení
(se zaměřením na rekreační bytv)

Bakalářská práce obsahuje 45 stran textu + 13 stran příloh. Bohatá je i graÍrcká část
umístěná přímo v textu (|2tab',8 grafir).

Autorka si dala za cí| podat záklaďní přehled o výstavbě , využiti, vlivech a důsledcích
rekreačních bytů jako nové formě rekreace na pomezí individuálních a komerčních forem.
Uvědomuje si a stručně komentuje i další tendence, kopírující vyvoj ve vyspělých zemích -aktivizace Životního stylu, internaciona|izace trhu, time-sharing, rekreační parky, rekreace ve
městě apod. Bylo sestaveno 5 stručných hypotéz,

Autorka úspomě uvádí nejdůleŽitější relevantní prameny, pracuje s webov1jani stránkami
realitních firem, elektronicky vyhledala články v periodicích' velmi prospěšné bylo pro ni
seznámení se systémem registru nemovitostí, příslušnou legislativou, prací lokálních úřadů.
Hlavní autorčinou metodou po r,yhledríní lokalit s existencí rekreačních bytů bylo dotazníkové
šetření investorů i starostů, které mělo bohuŽel jen cca 40 %o úspěšnost. K qyčtu a tabulce 19
obcí by měla být přiloŽena schematická mapka, která by krásně ukáza|a koncentraci jevu do
několika horských a podhorských oblastí, s r,ystižením počtu rekr. bytů. Pro podrobnou
lokální studii byl na zékladě vhodných charakteristik vybrán Harrachov a provedeno terénní
šetření u majitelů byttl za l,ryužití upraveného standardního dotazníku. - to mělo pouze IO oÁ

úspěšnost.
Autorka uvádí (s. 19), že ,,fenomén apartmánoqých bytů sílil a v dnešní době narostl do

maximálně únosných rozměrů... osobně se domnívám Se, že se jedná spíše o nadměrnou
koncentraci apotíže v určiých lokalitách (např. Pec p.S.), zatimco uii''ii"t' 

'.gionech 
se tento

trend spíše ještě .objeví a bude dá|e lryužíván a nemusí nutně způsobovat problémy (např.
Vysočina' část Šumavy???). Zajímavé je lyužívání bytů firmami (vhoáné pro rozvoj
incentivního CR), kdy vlastně dochazí k posunu vnímání dřívější masové podnikové rekreace.
Autorka velmi dobře obrací pozornost na rozpory ve vztazích obecnícň úřadů a rezidentů
k tomuto jevu, kdy vznikají izolovaná ghetta, bez návaznosti na potřeby lokálních sluŽeb,
s hrozbou efektu turistické pasti. Mnohé obce vyhlásili stavebni uzávěru, i díky pro ně
finančním ne1ýhodám z těchto aktivit. Pro výběr Harrachova je klíčoý i protichůdnýpostoj
občanů a radnice - otázkou i pro autorku je, zda si myslí, že toto můŽe ovlivnit i příšti
komunální volby' Názory investoru jsou velmi vhodně i s ohledem na perspektivy přehiedně
graficky shmuty v tab. ě 7 ' Je otázkou, zda u výstavby celých noých komplexů domů
s rekreačními byty je ještě vhodné užívat termín ,,apartmánoý,,, když se architektonicky
jedná i o jiné typy komplexů. Autorka si dala opravdu velkou práci v evidenci i grai.
zachycení všech hledaných objektů, je škoda, že bylo r,yhodnoceno pouze 25 d,otazníktt

Závěr práce vesměs potvrzuje předložené hypotéry. Zajímavé by bylo srovnání
s podobn;fini trendy v zahraniěi. otázka pro autorku: Myslíte si, že do budoucna se dá počítat
s přesunem zájmu od rekreačních bytů směrem k time-sharingu za předpokladu sníiených
obav z této formy podílnictví? Zajímavé by bylo srovnání s podobn1fonit'"''iy v zakraničí.

Práce je psána ětivým, přesnýma přitom úspomým jazykem, autórka je schopna
generalizovat i vystihnout 'jádro problému.. bez zbytečných oklik. Přílohová mapa 5 by
mohla održtžet i počty bytů v jednotliqých domech, cožbyještě zvýraznilo koncentrovanost.
Zma|ých formálních nedostatků: např. s' 8 - správná citace _ Yágnet, Fia1ová a kol. 2OO4,
modelová oblast Kutnohorsko nikoli Kutná Hora, Sborník ČcS nikoti Čsc. ...



Závěremjsem velmi tád, Že mohu zdůraznit, že práce svou kvalitou ýtazně překračuje
pruměr bakalářských prací a velmi bychom uvítali' kdyby autorka pokraěovala v tématu a
ana|ýze dalších noých trendů i v příp. magisterské práci. Doporučuji k obhujobě. z
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