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Cíle práce
Cíle  a  hypotézy  práce jsou  uvedeny  na  straně  14  poměmě  podrobně.  Poněkud  nelogicky je
fomiulována  hypotéza   scénáře   a)   „modelové  území   zůstane  netknuto   cestovním  ruchem",
vzhledem k tomu, že se celá práce zabývá převážně hodnocením stávajícího cestovního ruchu.
Přestože byly cíle  splněny jednotlivými  dílčími  výstupy práce,  považuji  v některých případech
jejich splnění spíše za fomální, bez dostatečné opory ve vlastním výzkumu. Například výsledné
scénáře vývoje by bylo možné fomulovat bez předloženého výzkumu.

Rozbor literatury
V kapitole 2 uvádí autorka rozbor problematiky cestovního ruchu (CR). Tento rozbor je převážně
založen na kvalitní domácí literatuře a směřuje více k teminologick]ú otázkám, než k metodice
hodnocení CR.  Zde považuji za klíčové především definování „venkovského cestovního ruchu".
Autorka zde odkazuje na to,  že je většina území podhůří  Šumavy „venkovský prostor"  (s.  23),
vhodný pro různé fomy venkovské turistiky (agro-, eko-, hipo-, cyklo-turistika). Otázkou je, zda
toto  nemělo  být  nejprve  analyzováno  vlastním  výzkumem,  resp.  zda  neměl  být  (i  vzhledem
k názvu práce) výzkum  zaměřen pouze na fomy venkovské turistiky.  Do  vlastního  hodnocení
CR   v   regionu  jsou   zahmuta   i   města   shotelovými   kapacitami   a   kultumími   předpoklady
„nevenkovského    typu"    (Sušice,    Prachatice...).    Též    vlastní    vymezení    cestovního    ruchu,
zahmujícího i druhé bydlení (s. 29), se sice promítá do analýzy druhého bydlení v kapitole 5, ale
jinak  asi  nebylo  víceméně bráno  v úvahu  (byli  respondenti  dotazníkového  šetření  též  chataři  a
chalupáři?).

Metodika
Metodika  předložené  práce  obsahuje  několik  dílčích  postupů,   s různou  metodickou  úrovní.
Například „analýza virtuálních dat" je provedena jen jako třídění webových stránek obcí do čtyř
kategorií.  Přestože  29  %  obcí  nemá  webové  stránky  (s.  73),  je  potenciál  cestovního  ruchu
hodnocen  v zásadě  pouze  na  základě  „virtuálních  dat".  Významné  metodické  nedostatky  má
hodnocení  přírodních  předpokladů  cestovního  ruchu.  Například  reliéf  podle  autorky  pouze
ovlivňuje  výskyt  atraktivních  vrcholů  (při  jejich  popisu  se  uvádí  rozhledny  a  chaty),  není
zhodnocen  reliéf z hlediska  podmínek  pro  lyžování  (spolu  s klimatem),  z hlediska  krajinného
rázu  nebo  cykloturistiky.  Důležitá  otázka  územní  diferenciace  klimatu  (například  sněhových
podmínek) v zájmovém území zůstává opomenuta. Podobně výběrově jsou hodnoceny i kultumě-
historické předpoklady - výčtem informací uvedených na intemetu.
Výhrady  mám  též  ke hodnocení  selektivních  předpokladů,  založeném  na  hodnocení  struktury
obyvatelstva regionu Pošumaví. To má minimální opodstatnění z hlediska potenciálu návštěvníků
regionu.
Mezi  metodicky kvalitnější  části  řadím  provedení  SWOT  analýzy  a  analýzy  druhého  bydlení.
Naopak za metodicky velmi problematické považuji dotazníkové  šetření  směřující ke stanovení
profilu  návštěvníka  a  dalším  závěrům  ohledně  CR.  Bylo  zpracováno  pouze  100  dotazníků  ve
vybraném „modelovém území" (DSO Šumavské podlesí) náhodně vybraných (?) respondentů (74
mailem), přičemž 22 bylo  z podhůří  Šumavy („místní  obyvatelstvo").  Domnívám  se,  Že vzorek
respondentů není dostatečně reprezentativní  (neodpovídající věková skladba, včetně pěti dětí?).
Vzhledem   ke   snaze   postihnout   všechny   kategorie   a   formy   CR   nelze   zmalého   počtu
dotazovaných činit závěry pro celé Pošumaví.



Obsahové zpracování
Práce  je  velmi  obsáhlá,  se  snahou  postihnout  různá  výzkumná  témata  (resp.  uplatnit  různé
metody práce).  Řazení  obsahu je vcelku  logické.  Za problematickou však považuji  obsahovou
úroveň  kapitol  4  a  6.1.   V kapitole  4  není  dostatečně  zdůvodněno  vymezení  regionu  podle
administrativních  hranic  místních  svazků  obcí,  což  je  v některých  případech  nekonzistentní
územně (enklávy Vrhaveč a Velké Hydčice?), z hlediska reliéfu (geomorfologická hranice je na
obrázku  2  nepřesně,   opravdu  jsou  střediska  Zadov  nebo  Kašperské  hory  součástí  podhůří
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ochrany  přírody,  například  přírodních  parků  v Pošumaví),  stejně jako  prezentované  (převzaté)
výsledky šetření oblíbenosti hor v ČR (s.  83).
Jako problematické hodnotím scénáře rozvoje CR v podhůří Šumavy, v té slovní podobě jak jsou
popisovány,  zejména u  scénáře  „Zvýšení ubytovacích kapacit".  Jak vypadají  ubytovací  objekty
postavené   „v   souladu   spřírodou"   a   zároveň   vybavené   bazénem,   sportovním   hřištěm   a
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parkovišt'  na  okraji  CHKO  a  po  demí  turistice  odjížděli  zpět  do  podhůří.  U  třetího  scénáře
postrádám  doklad  o  uváděných  možnostech  (Kolik je  v  regionu  venkovských  statků  a  farem
spotenciálem   ubytování?   Jaký  je   zájem   o   tento   typ   CR?)   Autorka   navrhuje   tematické
cyklostezky, ale návrh pouze odkazuje na intemetové informace v současné nabídce CR.

Formální úroveň
Práce  splňuje požadavky na diplomové práce.  Celkově převládá  fomálně  kvalitní  zpracování,
výhrady mám pouze k čitelnosti některých převzatých obrázkům (obr.  1  -nepřehledné,  obr.  16
neúplná sít' Železnic) a dále k  odkazování převažujících elektronických zdrojů, které neodpovídá
nomám  a  v podstatě  není  kontrolovatelné.  V práci  chybí  seznamy  obrázků,  grafů,  tabulek  a
příloh.

Připo-'nky
Kromě   nedostatků   ve    zpracování,   uvedených   v připomínkách   k metodice   a obsahovému
zpracování, jsou v práci další nedostatky, jež uvádím výčtem připomínek:
s.  10,  4.  odst.:  Formulace vlivu urbanizace je velmi nepřesná,  dnes  se u větších měst projevuje
suburbanizace,  pochybuji  též  o  zásadních  vlivech  příměstské  rekreace  v industrializovaných
oblastech.
s.  12: Nedomnívám se, že lze významněji spojovat nárůst ubytování na venkově v soukromých
objektech s poklesem zemědělské výroby v 90. letech 20. stol.
s.15:  Poslední věta uvádí nesprávný předpoklad -mladí  lidé hledající klidné,  levné bydlení  se
právě do Pošumaví mohou stěhovat (takové případy je možné i doložit).
s.  19: Správně má být u výčtu uvedeno, že geografie cestovního ruchu (nikoliv CR) se zabývá ...
s. 24, 2. odst.: Proč je řazena např. myslivost mezi ekoturistiku?
s. 26: Jaký „teritoriální aspekt" má horolezectví, rybolov nebo sáňkování? Je myslivost rekreační
aktivita?
s.  26:  Nesouhlasím  s tím,  Že  rekreace  je  forma  CR,  která  se  uskutečňuje  většinou  nedaleko
bydliště. Ani druhé bydlení není vázáno jen na okolí bydliště. Pokud autorka tyto názory cituje,
měla by j e též zhodnotit.
s. 53: Která studie dokládá fénový efekt v Pošumaví vlivem Šumavy?
S.  53:  Kapitola Vodstvo  by měla být především  zaměřena na podmínky pro  vodní  turistiku  a
možnosti koupání.
s. 54-56  Jaký vztah má fauna a flóra k potenciálu CR?
s. 77, tab. 7: Akce jsou jen výběrem, o jejich významové hierarchii patmě nejsou doklady.



s.  81:  Závěry  SWOT  analýzy  by  měly  být  uvedeny  až  na  základě  vlastního  šetření.  Některá
vyjádření   jsou   příliš   obecná   (rozvoj   venkovské   turistiky),   jiná   příliš   konkrétní   (dostavba
křižovatky silnic).
s. 85: Jak je doloženo, že Hrádek představuje rekreační zázemí Sušice?
s. 90: Hodnocení oblíbenosti je značně problematické, vzhledem k různ]h vazbám respondentů
k regionu (22 jich je místních, neurčitý počet zde má možná objekt druhého bydlení a tedy se sem
logicky vrací). Totéž platí i u některých dalších interpretací šetření.
s. 95, graf 19: Je třeba uvést, že rezidenty zastupuje pouze 22 dotázaných z jedné oblasti!?
s.  95:  Zde je za „modelové území" považován celý vymezený region Pošumaví -otázka je,  co
tento region modelově zastupuje.
s.103: Patří pošta do technické inffastruktury?

Otázky do diskuse:
Jakým způsobem byli vybráni respondenti pro dotazníkové šetření?
Jakýje počet fungujících objektů agroturistiky v regionu a jaký je zájem o jejich využívání?
Které  lokality  jsou  v Pošumaví  vhodné  pro  sjezdové  lyžování  (Je  např.   areál  v Kocourově
perspektivní)?

Celkové hodnocení
Práci k obha.iobě doporučuji nedoporučuji
Návrh celkového hodnocení výbomě velmi dobře dobře
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