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  Uchaze  o titul RNDr. Juraj Liška p ekládá jako rigorózní práci výsledek svého terénního 

výzkumu v San Francisco de Sales. Toto m ste ko o cca. osmi tisících obyvatel leží v  

administrativním celku Cundinamarca, který se podobn  jako další ásti Kolumbie ocitl 

v souvislosti s poklesem významu zem lství v ekonomice regionu v posledních desetiletích 

dvacátého století p ed problém zem lskou produkci alespo áste  nahradit jiným 

hospodá ským odv tvím. Vzhledem k expanzi turistického pr myslu v karibské oblasti a 

kterých zemích kontinentu se up ela pozornost ásti kolumbijských politk  na r zních 

úrovních práv  k tomuto segmentu ekonomiky. Bylo to sice na jedné stran  pochopitelné jak 

s ohledem na diversitu p írody v zemi, tak na bohatství koloniální architektury (Cartagena de 

Indias byla jedním z nejd ležit jších p ístav  koloniální Ameriky, což se samoz ejm  odráželo na 

její architektu e církevní i sv tské v etn  pevnostního systému zmi ovaného jak klasickou tak 

moderní literaturou), na druhé stran  však p edstavovala zna ný problém faktická ob anská válka 

v zemi a nebezpe í plynoucí z operací narkomafie na velké ásti národního území. Podle 

racionálních záv , nekontrolovala vláda v Bogot  na po átku devadesátých let více než šedesát 

procent území Kolumbie.  

  Tyto skute nosti byly široce reflektovány v samotné Kolumbii i v zahrani í, Bogota byla 

považována za jedno z nejnebezpe nších m st na sv  a to samoz ejm  výrazn  zmenšovalo 

perpektivy rozvoje turistiky v národním i lokálním m ítku. V samotné Cundinamarce sice bylo 

nebezpe í útok i únos  výrazn  menší než v samotné Bogot , z pochopitelných d vod  se však 

ocítal tento administrativní celek obklopující ze všech stran hlavní m sto co do možností rozvoje 

turistického ruchu ve velmi komplikované pozici. P es tyto p ekážky se však v devadesátých 

letech dvacátého století kolumbijské ú ady na r zné úrovni zabývaly možnostmi rozvoje 

turistiky, mezi nimi i municipální orgány v San Franciscu de Sales.  



  Juraj Liška sleduje v první ásti svojí rigorózní  práce problematiku turistiky tak jak se jevila v  

materiálech vládních a regionálních institucí v Kolumbii, p emž si všímá hlavn  koncep ního 

uchopení problému cestovního ruchu zejména s ohledem na venkovské oblasti.  Zvlášt  p itom 

zmi uje význam p isuzovaný Bogotou ekoturistice, která v této dob  prokázala svou p ítažlivost 

mimo ádn  úsp šným rozvojem v Kostarice. Pozornost p itom v nuje p edevším možnostem 

ubytování turist  ve venkovských domech a stravování na bázi tradi ní kuchyn  p i využití 

místních zem lských produkt  (str. 58nn). Autor práce shromáždil v prvních kapitolách také 

základní informace o samotné Cundinamarce, provincii Gualivá a nakonec municipalit  San 

Francisco de Sales.  

  Této obci  je také v nována druhá ást práce. Formou dotazník  a interview sledoval možnosti 

rozvoje turistiky v municipalit , p emž analyzoval jak stávají stav hotelových služeb v lokalit  

tak její atraktivity, které my mohly do San Francisco de Sales p itáhnout turisty. Z analýzy pak 

vychází p i svých doporu eních, jejichž realizace by m la p isp t  k rozvoji místního cestovního 

ruchu. Na první míst  upozor uje na nutnost pé e o p írodní atraktivity a zachování p vodního 

rázu architektury, které se mohou stát dobrým základem turistiky municipia. Dalšími nezbytnými 

edpoklady rozvoje turistiky mu je podpora místního obyvatelstva celému programu, 

profesionální propagace lokality  a spolupráce s turistickými agenturami.  

  P edevším druhou ást práce považuji za p ínos ke studiu možností turistického ruchu v t ch 

regionech Latinské Ameriky, kde se zatím turistika výrazn ji nerozvíjela ani na místní ani na 

mezinárodní úrovni. Práce odpovídá požadavk m na RNDr. a její obhajobu proto doporu uji. 
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