
 

 

 

Posudek bakalářské práce Jany Fiedlerové 

Udržitelný turismus a ochrana přírody v NP se zaměřením na NP Šumava 

 

Předkládaná BP obsahuje 35 stran včetně 6 grafických a 1 mapové přílohy, dotazníku a dvou 

ilustračních fotografií. Věnuje se - zejména ve své praktické části - velmi aktuálnímu a 

z pohledu přírodovědného i socio-environmentálního atraktivnímu a málo zmapovanému 

tématu. Seznam pouţité literatury obsahuje 69 převáţnou měrou relevantních citačních 

zdrojů, byť jistou rezervu co do specializovaných publikací odborného charakteru nelze upřít. 

BP je strukturována standardním způsobem, v detailnějším náhledu ji tvoří dvě hlavní části, 

první rázu kompilačního, druhá v podobě vlastního pilotního průzkumu v pečlivě vybrané 

lokalitě zimního NP Šumava. Metodicky se opírá a inovovanou a vhodně modifikovanou řadu 

šetření, prováděných v rámci stávajícího monitoringu (mj. titul VaV). Jana Fiedlerová 

pracovala velmi samostatně a prokázala při tom dobrou schopnost zapojit se do její osobní 

zájmy přesahující cíle, coţ nemohu hodnotit jinak neţ pozitivně. Na základě osmi desítek 

vyplněných dotazníků dokládá autorka svého druhu jedny z první diferencí názorového a 

postojového spektra návštěvníkům našeho největšího národního parku. Na předkládaném 

základě chce v budoucnu vystavět i svoji DP. Tím také naznačuje, ţe je k odstranění 

současných dílčích nejasností (plynou z prozatímní „syrovosti“ zpracovávaného tématu a co 

do kvantity primárních dat relativně ne zcela dostačujícímu vzorku)  ochotna a schopna 

nadále přistupovat invenčně, se zápalem i se zapojením odpovídajícího statistického aparátu i 

se sadami aktuálních komparovatelných údajů. 

 

Na závěr prosím o stručnou a přehlednou odpověď, v čem autorka spatřuje hlavní názorové a 

postojové diference zimního a letního návštěvníka Šumavy a kterými tematickými okruhy 

šetření by se proto chtěla nadále podrobně zabývat? Otázka č. 2 je analogická, spočívá však 

v potenciální komparaci dat ze Šumavy a z ostatních dostupných destinací (Krkonoše)? 

 

BP Jany Fidlerovou hodnotím jako přínosnou a získaná data jsou po doplnění a důkladnější 

analýze s úspěchem publikovaná v renomovaném odborném časopisu. BP doporučuji k přijetí 

v rámci obhajob BP při ÚŢP.  

 

V Praze, 9.6.2010         Dr. Martin Čihař, CSc. 

         


