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,,Nové ťrendy v druhém bydlení (se zaměřením na rekreační byty)..

Veroniky Kadlecové

PředloŽená bakalářská prácemározsah 50 stran textu, které dále obsahují 12 tabulek, 8 grafll
a jsou doplněny 5 přílohami, přičemž j ednaz příloh obsahuje 21 fotografií s popisem. Seznam
použité literatury obsahuje 52 položek, které ještě doplňují další řádně citované podklady.

Jako hlavní cíl si autorka v této práci vytyčila podat zák|adni přehled o nových trendech
druhého bydlení, které se v Česku začinajírozvijet a kopírují tak vývoj ve vyspělých zemích.
CoŽ se jí podařilo. Hlavní pozornost pak zaměŤíla na problematiku rekreačních bytů
z hlediska investorů, majitelů , uŽivatelů a místních obyvatel, v jejichž obci je tento typ
druhého bydlení situován. Pro příkladovou studii vhodně zvolila obec Harrachov, kde je
značná koncentrace rekreačních býů a nejednotný náhled zastupitelstva, občanů a orgánů
ochrany přírody na tuto problematiku.

Autorka pro Svou práci zvollla několik metod - rozsáhlé vyhledávání v elektronických
archívech periodik, neboť odborná literatura zpracovávající tuto problematiku v ěeském
prostředí neexistuje. Pokusila se sestavit Seznam investorů, ty dále oslovila pomocí
jednoduchého dotazníku, dalším dotazníkem pak oslovila starosty dotčených obcí. Návratnost
není nikterak velká, avšak jako sonda do problematiky dostačující. Autorka si je tohoto
problému vědoma, a tak k získaným informacím přistupuje obeďetně a s nadhledem ie
interpretuje.

Další zvolená metoda bylo terénní a dotazníkové šetření přímo ve vybrané obci. Autorce se
podařilo kontaktovat azískat řadu informací od místního občanského sdruŽení, které ještě
ověřila v terénu, příslušné legislativě i v dalších zdtojích (např. katastr nemovitostí). Škoda,
že starosta odmítl o postavení rekreačních bytů v obci komunikovat, Dotaznikové šetření bylo
uskutečněno pouze s majiteli, kteří bý využívají k vlastní rekreaci, je tedy možnost srovnání
s klasickými typy objektů druhého bydlení. Autorka správně konstatuje nutnost využití
dalších metod pro zjištění všech skutečností o rekreačních byech (kontaktování vlastníků,
kteří býy pronajímají, ověření vlastnictví v katastru nemovitostí atd.)

V závěru autorka shrnuje své poznatky, polemizuje o zavedení termínu 
',rekreační 

či
apartmánovýbyÍ,., zaujimá stanovisko kh7potézám vysloven;fin v úvodu práce, formuluje
doporučení pro další možný výzkum.

Po formální stránce je práce v pořádku' Literatura je řádně citována dle oborových zvyklostí,
tabulky, graťy a přílohy vhodně doplňují text.

Práci považýi za velmi kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.
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