
Oponentský posudek k bakalářské práci „Udržitelný turismus a ochrana přírody v NP 

se zaměřením na NP Šumava 

 

Uvedená bakalářská práce studentky Jany Fiedlerové se zabývá problematikou turismu 

v chráněných oblastech, jako modelové území byl zvolen Národní park Šumava. Práce má 28 

stran + 7 stran příloh. Tematicky je rozdělena na čtyři části. První se zabývá koncepcí 

udrţitelného rozvoje a turismu, druhá se věnuje ochraně přírody a krajiny se zaměřením na 

NP Šumava, třetí část vysvětluje konflikty mezi ochranou přírody a turismem. Experimentální 

čtvrtá část popisuje výsledky dotazníkového šetření s návštěvníky centrální části NP Šumava, 

které autorka prováděla v zimní sezóně 2009/2010. Pouţitá literatura čítá 69 referencí, více 

neţ polovina se týká zahraničních publikací. 

Rešeršní sekce je zpracována velmi pečlivě a důkladně. Svědčí o tom velký počet citovaných 

zdrojů, přehledně a logicky zpracované kapitoly a minimum překlepů. Problematika je 

vhodně uchopena, rozsah popisovaných skutečností je optimální, autorka ukázala, ţe umí 

pracovat s adekvátní literaturou a načtené informace kvalitně zpracovat do smysluplné formy. 

K této části mám pouze několik drobných připomínek. V kapitole o NP Šumava je zmínka o 

tom, ţe tento NP byl vyhlášen mj. díky přítomnosti bukových a dubových pralesů, místo 

dubových by tam měly být spíše pralesy smrkové. V té samé kapitole je zmínka o nejstarších 

rezervacích u nás, Ţofínském pralese a Hojné vodě. Tyto jsou lokalizovány v Novohradských 

horách, nikoliv na Šumavě. 

Experimentální část spočívala v přímém dotazníkovém šetření návštěvníků NP v zimní sezóně 

2009/2010, které metodicky vychází z dlouholetého monitoringu turistického ruchu 

v národních parcích ČR, který je kaţdoročně prováděn během letní sezóny ÚŢP PřF UK 

v Praze pod vedením RNDr. Martina Čihaře CSc. Zároveň tento pravidelný monitoring 

rozšiřuje a obohacuje o data ze zimní sezóny, coţ umoţňuje srovnání těchto dvou hlavních 

návštěvnických sezón z hlediska postojů a názorů turistů. Celkem bylo získáno a 

vyhodnoceno 80 dotazníků, výsledky byly porovnány s výsledky šetření v letní sezóně. 

K nejzajímavějším údajům patří odlišné vnímání ekologických problémů a stavu ŢP v létě a 

v zimě, ke stejným výsledkům dospěly i studie ze západní Šumavy, českých a polských 

Krkonoš. Také je poukazováno na některé problémy, které jsou v letní sezóně silně utlumeny 

(nedostatek parkovacích míst). Pro srovnání s letní sezónou by bylo ale vhodnější vyuţít data 

z léta roku 2009, oproti roku 1999 zde došlo i v rámci odpovědí návštěvníků v letní sezóně 

k určitým změnám. 

Závěrem lze říci, ţe bakalářská práce splňuje poţadavky k obhájení a i přes uvedené výtky a 

připomínky doporučuji známku výborně. 

 

 

Otázky: 

1. Proč jsou výsledky monitoringu ze zimní sezóny srovnávány s výsledky monitoringu z 

léta 1999? 

2. Bude-li autorka v uvedeném tématu pokračovat, jaké jsou výchozí body pro další 

(diplomovou) práci? 

 

 

 

V Praze dne 10.6.2010      Tomáš Görner 


