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Vedoucí práce:
Prof. Dr. Rosa Torres de Cárdenas (Universidad Pedagógica Nacional,
Bogotá)
Mgr. Juraj Liška prezentoval práci, kterou zpracoval během svého
dvouletého studijního pobytu na Universidad Pedagógica Nacional v
Bogotě. Během svého vystoupení charakterizoval nejprve způsoby sběru
dat ze státních i regionálních institucí Kolumbie a metody vlastního
terénního šetření. V dalším výkladu se autor zaměřil na analýzu možností
ekoturistiky v provincii Gualivá (stát Cundinamarca). V závěrečném
výkladu popsal možnosti rozvoje turismu v obci San Francisco de Sales a
blízkém okolí do budoucna a konfrontoval tato svá doporučení se
současnou realitou.
V diskuzi nejprve objasnil otázku týkající se změny politické a
hospodářské situace v Kolumbii v posledním desetiletí. Dále se vyjádřil k
otázkám, které směřovaly k realizaci původních návrhů na zvýšení
atraktivity území pro turisty a realizaci opatření navržených v této práci.
Závěrem autor popsal současnou situaci Kolumbie z hlediska domácího a
zahraničního cestovního ruchu.
Vystoupení J. Lišky bylo velice fundované, přičemž prokázal hluboké
znalosti historických reálií, současné politické a hospodářské situace
Kolumbie. Na otázky od členů komise reagoval pohotově a se znalostí
zkoumané problematiky.
Komise vyjádřila jednohlasný souhlas s pozitivním hodnocením práce,

které rovněž v posudku vyjádřil oponent Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. z
FF UK v Praze.
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