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Cestovní ruch – možnost rozvoje českého venkova
Cílem diplomové práce je zhodnocení možností rozvoje cestovního ruchu
ve venkovském území. Práce charakterizuje pozitivní a negativní dopady
cestovního ruchu na region. Praktická část je zaměřena na zhodnocení
možností rozvoje cestovního ruchu venkovského území městyse Česká
Bělá.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
1. V návaznosti na závěry Vaší diplomové práce se pokuste formulovat na příkladu
městyse Česká Bělá jaké dopady (negativní i pozitivní) může přinést posílení významu
cestovního ruchu na rozvoj této obce a širšího regionu?
2. Jaké možnosti podpory rozvoje cestovního ruchu na venkově nabízí či může
poskytovat veřejný sektor - samospráva i státní správa?
Práce JE - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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