
oponentský posudek
na baka\ářskou pr áci Štěpan ry Hovo rkové

..Cestovní ruch na Šurnpersku..

Předkládaná bakalářská práce má rozsah 50 stran textu. Dále obsahuje 11 příloh,
seznam literatury (29 titulů), odkazy na odborné statistické publikace, at1asy a na internetové
stránky' Grafická část v textu (18 tabulek a 3 obrázky) je obdobně jako celá práce přiměřeně
rozsáh|á.

Cílem bakalářské práce je zhodnotit moŽnosti regionu
(zejménajeho komerčních forem) a nastínit směry budoucího
věnována městu Šumperku a jeho významujako centra oblasti.
institucionální podporu cestovního ruchu regionu.

pro rozvoj cestovního ruchu
vývoje' Zvýšená pozornost je
Práce podrobně rozpracov áv á

Kapitola věnující se doposud publikované literatuře o cestovním ruchu (obecné
i regionálně zaměŤené) je stručná' ale dostačující. Nabízí se odkázat více na zattanlčni
publikace. Metodika práce je standarďní, za přínosné povaŽuji zejména terénní šetření
v informačních centrech, které by mohlo být rozšířeno (např. se zastupiteli obcí). Po relativně
podrobném přehledu rcgionalizací pro potřeby cestovního ruchu není vysvětleno, proč autorka
vymezlla studovaný region jako administrativní celek obce s rozšířenou působností Šumperk.

Y ana|ýze potenciálu cestovního ruchu autorka přehledně postihuje záŘ|adní
předpoklady a vybavenost oblasti. Musím upozornit na dvě faktografické chyby v této
kapitole. V přehledu hotelů nabízejících konferenční sály k pronajmutí se objevuje také Hote1
DyLn'a (str. 15), který je ale uŽ2 rcky zavŤený. Dále pak na straně 18 je nepřesná informace
o Zeleznici Desná. Vlastníkem je sice Svazek obcí údolí Desné, p'o,,ó, dopravy však
v současnosti zajišt'uje firma C.onnex Morava a. s' (provozovatelem dráhy - koieje' úprava
povrchu atd. - je firma SART Šumperk). Vkapitole 3.2.I a3.2,2. není jasné, zda se číse1né
údaje týkají celého okresu nebo byly přepočítány pro území obce s rozšířenou působností
Sumperk' Např. podíl městského obyvatelstva by bylo zajímavé uvést i pro studovanou oblast.
Na straně 19 je uvedeno, že v regionu Severní Moravy a Slezska dominují mezi zahtaničními
hosty Němci' Pokoušela se autorka zjistit, jaká je situace ve studovaném regionu (dá se
očekávat vyšší zastoupení Poláků)? Je možné vysvětlit pokles počtu návštěvnířů mezi roky
1998 - 200I azkracováni délky jejich pobýu?

Rozbor jednotlivých forem cestovního ruchu regionu je takřka vyčerpávající.
Pozitivně hodnotím fakt, že autorka věnuje pozornost novým formám rekreace
(cykloturistika, hipoturistika, závěsné létán! a hledá moŽnosti jejich ahsino rozvoje v regionu
(projekt Greenways). Ve výčtu forem cestovního ruchu by áte mého názoru mohla být
zastoupena také dětská kolektivní rekreace' případně sportovní mys1ivost. Yznikají
ve studovaném regionu apartmánové býy (nová, moderní forma druhého bydlení rozv4ejiói
se na několika místech sousedního okresu Jeseník)? Na straně 32 je nepřesná informace -
Bludov ne|eŽí na trati ZábŤeh na Moravě - Kouty nad Desnou (zastávka Bludov - |ázně Ieží
natrati č.292 Šumperk - Krnov, zastávkaVelké Losiny na trati č' 293 Šumperk - Kouty nad
Desnou - viz. příloha 6).

Za nejzdaŤilejší a nejpřínosnější povaŽuji kapitolu 5 zaměřenou na institucionální
podporu cestovního ruchu regionu, která je zmapovaná na několika úrovních (celostátní,
krajské, mikroregionální). Kvalitní přehled informačních center založený na vlastním šetření
obsahuje také doporučení, jak zlepšit poskytované sluŽby. Je moŽné povaŽovat absenci
webové prezentace informačního centra ve Velkých Losinách za zásadní nedostatek ? Závět
práce shrnuje hlavnÍ výsledky a nastiňuje další náměty na zptacování.

Z formálního hlediska lze výknout následující nedostatky. Je nevhodné nechávat
předloŽky a jednoslovné spojky na konci řádku. Vyskytují se překlepy (str. 9 - jejichž
součástí; str, 24 - od roku; str. 4 1 - v mikroregionu a další), občas chybí v textu slova isir. 3 1



/
V areálu; str. 41 - přeshraniční spolupráce). Chyby se objevují i v místních názvech -Králický SněŽník (str.7, 14), Kolštejn (str. l5)' Staré Město (str. 18). Autorkavhodně uživá

odbornou terminologii' formulace jsou jasné a pochopitelné. V příloze 3 a 4 chybí jIžni část
okresu, ačkoli je tento celek vyznačen jako zájmové uzemí. U kartogramů v příloze 10 nejsou
uvedeny zdroje. Dále by bylo vhodné doplnit některé úd'aje ztabulek graficky (místa
pro hipoturistiku' bazény a koupaliště, vyznačení naučných stezek). Doporučuji doplnit mapu
in|ormačních center.

Bakalářská práce dodrŽuje předepsané standardy a citační normy pouŽivané
na Přírodovědecké fakultě UK a splňuje stanovený rozsah i cíle. Na základě výše uvedených
poznámek doporučuji zlepšit stylistickou úroveň a eliminovat drobné obsahové nedostatkv.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

V Praze dne l2. záŤí2006 RNDr. Alena Drahošová, oponent

navrhovaná znétrnka: chvalitebně


