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Cestovní ruch na Šumperku

BakaláŤská práce obsahuje 50 stran, dále 5 stran seznamu literatury a z&ojů a dalších 11

příloh. Uměrná je grafická část v textu - 18 tabulek, 3 obrázky. Práce se skládá se ze 6

hlavních kapitol, které jsou dále členěny.
Předložená studie si kromě tradiční analýzy potenciálu pro CR klade za cilr i hodnotit

relativní význam jádra, zaměřuje Se na možnosti rozvoje jednotlivých forem CR, služeb,
podporu propagace' především prostřednictvím informačních center. Špatná dopravní
dostupnost a infrastruktura jsou považovány za hIavní nedostatky regionu. Stručně je
diskutováno vymezení a pozice regionu, literatura o CR i regionálni, nabizí se více využít i
např. polských autorů. Metodické postupy (analýza stat. materiálů, malé šetření v inf.
centrech) mohly být rozšířeny více prací v terénu (např' šetření starostů, podnikatelů,
rekreantů, obyvatel, ana|ýza rozpadu systému vázaného CR) za účelem zjištění problémových
jevů. Ke stručné ana|ýze potenciálu i forem CR mohlo být přímo v textu více vyuŽito graf.

prvků - mapových schémat (některá jsou v příloze). Region disponuje i méně známými
předpoklady pro vodáckou turistiku (chybí tradice, sluŽby), horolezectví, letecký sport.
Trochu nevyjasněná je pozice lázeňství _ viz již hypotéza o významnosti komerčního CR a
jen regionálně významném lázeňství - to je dnes velkou měrou právě součástí lukrativního
komerčního CR. Zaujala mne hypotéza o nárůstu počtu oDB, v textu je však vysvětlena spíše
jen nárůstem u pár obci z velmi nízkého zák|adu' Díky transformaci, pronájmům se tedy
celkový počet oDB spíše sniŽuje. Cím si autorka vysvětluje téměř třetinový pokles
návštěvnosti mezi 1998 - z00I? Jak odhaduje současný vývoj? Asi nejzajímavější je
hodnocení institucionální podpory především krajské a Ze strany sdruŽení obcí.
Nejpodrobněji je pak kriticky zkoumána činnost informačních center. Navrhuje autorka
nějaké doplnění, zahuštění jejich sitě? Závěr hodnotí uceleně hlavní výsledky a velmi stručně
naznačuj e moŽnosti dďšího výzkumu.

Po stylistické stránce je práce na slušné bakalářské úrovni, vyskyují se občasné pŤeklepy
(správně Kolštejn, cykloturistika dohromady, geograÍické-př. 3). Seznam literatury by měl být
zhuštěn' nepůsobí esteticky nejlépe. U př. 3 a 4 jsou části okresu uříznuty??? U kartogramů
druhého bydlení chybí zdroje. Chybí mapka info center. Nutné opravit před odevzdáním do
knihovny.

Celkově autorka prokáza|a, že zv|ádá zétk|adní geograťrcké metody i práci se zdroji,
obohacením při podobně koncipovaných pracích by bylo více pracovat v terénu. Práci
doporučuji k obhajobě
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