
ABSTRAKT  

 

 

Percepce a postoje místních obyvatel k národním parkům se stále měnily  a preformovaly od 

doby prohlášení prvního národního parku Yellowstone. Správy mnoha národních parků se 

musejí každodenně vyrovnávat s výzvou jak zabezpečit účinnou ochranu přírody 

s nedostatečnými finančními a lidskými zdroji. Tato situace jasně ukazuje, že zapojení 

místních obyvatel do managementu parků je nutnost. Navíc determinace hlavních faktorů 

způsobujících změny v postojích a percepcích místních obyvatelů se stává prioritní aktivitou 

k tvorbě a realizaci managmentových strategií v národních parcích. 

 

Chování a postoje místních obyvatel v určité oblasti by mohla být ovlivněna jednak jejím 

stupněm vázanosti nebo také senzibilitou. Vazby lidé-prostor jsou definovány jako: 

prostorová vázanost, prostorová senzibilita a topofilia. V této studii byl použit termín 

prostorová vázanost. 

 

Tento výzkum zkoumá percepce a postoje místních obyvatel k ochraně přírody a místnímu 

rozvoji ve dvou národních parcích: Národní park Pelister v Makedonii a Národní park 

Šumava v České Republice. Analýza stupně důležitosti vázanosti místních obyvatel na park 

ve vytváření jejich percepcí a postojů je také částí výzkumu. Tato studie navazuje a doplňuje 

výzkům realizován v Národním parku Šumava v roku 2003 a na výzkum realizován v roku 

2006 v Národním parku Pelister a jako takový se zabývá případnými trendy a změnami 

vybraných indikatorů ochrany přírody, místního rozvoje a turismu v těchto dvou parcich. Do 

výzkumu jsou zapojeny i analýzy způsobů a intenzity ùčasti místního obyvatelstva 

v managementu parků. Sbírání dat je realizováno pomocí standardizovaného dotazníku a 

řízenými rozhovory provedené v periodu 2008-2009. 

 

Výsledky ze statistických analýz dat ukázaly že navzdory socio-demografickým rozdílům, 

respondenti si především vnímali Šumavu respektivě Pelister  jako své bydliště. Většina 

z respondentů z obou parků se vyjádřilo, že by se nepřestěchovali kdesi jinde i když by měli 

takovou možnost. Navíc, respondenti, kteří měli předkové  z regionu Šumavy či Pelister měli 

silnější vazbu k těmto obastem.  

 



Ukázalo se také, že přísnost či mírnost režimu ochrany přírody a hospodaření parků nemají 

vliv na hodnocení parků respondenty jako jejich místo bydlení a na jejich rozhodnutí 

odstěchovat se z nich.  
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