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Akademický rok 2019/2020

Název Námořní cestovní ruch

Způsob zakončení Zkouška

Akreditováno/Kredity Ano, 4 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin Seminář 2 [HOD/TYD]
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

Zimní semestr
0/0/Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk Angličtina, Indonéština
Volně zapisovatelný předmět Ano

0/-

Letní semestr

Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru ANO
Min. (B+C) studentů
Opakovaný zápis
Vyučovaný semestr
Počet dnů praxe

nestanoveno
NE
Zimní, Letní
0

Hodnotící stupnice A|B|C|D|E|F
Hod. v komb. formě studia
Automat. uzn. záp. před zk. Ne

Periodicita
Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Cílem předmětu je, aby student po absolvování kurzu byl schopen pohlížet na aktivity námořního a pobřežního turismu z pohledu
organizátora volnočasových aktivit, ochránce přírody a technika současně. Bude znát možnosti na trhu námořního turismu a
pravidla, která se s aktivitami tohoto typu nutně pojí.
Požadavky na studenta
aktivní účast v hodinách, splnění všech zadaných úkolů v zadaný čas, řešení případových studií, příprava prezentace na vybrané
téma
Obsah
Tento předmět se soustředí na komplexní proces fungování námořního turismu, komunikaci s průmyslovými, místními
a národními nařízeními a autoritami, organizacemi zabývajícími se ochranou životního prostředí a konzervací přírody. Součástí
předmětu je řešení několika případových studií, v nichž se klade důraz na propojení námořního a pobřežního cestovního ruchu s
ochranou a péčí o životní prostředí. Kurz je společný pro studenty cestovního ruchu a studenty námořního inženýrství.
Obsah:
Historie a rozvoj námořního turismu
Vzrůstající důležitost námořního turismu
Trendy v námořním a pobřežním turismu mezi lety 2000 až 2020
Trh, nabídka a typologie námořního cestovního ruchu
Námořnictví a rekreace
Námořní cestovní ruch, udržitelnost a sociální zodpovědnost
Výzvy a příležitost námořního a pobřežního turismu
Analýza ekosystémů
Případová studie: Pravidla, vybavení a organizace námořní turistiky v Indonésii
Případová studie: Motivace, analýza a hledání správného přístupu k potápěčskému turismu na Bali
Případá studie: Turismus a management ochrany přírody v Karimunjawa Marine National Park
Případová studie: Surfování na ostrově Mentawai
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Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Získané způsobilosti
Student bude po absolvování kurzu schopen pohlížet na aktivity námořního a pobřežního turismu z pohledu organizátora
volnočasových aktivit, ochránce přírody a technika současně. Bude znát možnosti na trhu námořního turismu a pravidla, která se s
aktivitami tohoto typu nutně pojí.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Vede seminář:

doc. Dr. Ni Ketut Pande Dewi Jayanti, PhD.
doc. Dr. Ni Ketut Pande Dewi Jayanti, PhD.

Literatura
• Základní:

Marine ecotourism: between the devil and the deep blue sea (Cater, C., & Cater, E.) http://library.upol.cz/i2/i2.search.cls?ictx=upol&src=upol_us_cat0&show_lim=0&field=T001&zf=UF_UPOL&term=20073163466 >
Brian Garrod. (2007). New Frontier in Marine Tourism: Diving Experiences, Sustainability,
Management.
David Weaver. (2006). Sustainable TourismTheory and Practice. Elsevier.
Mark Orams. (1998). Marine tourism Development, impact and Management.
Marine wildlife and tourism management: insights from the natural and social sciences (L?ck, M., &
Higham, J. E. S.) - http://library.upol.cz/i2/i2.search.cls?ictx=upol&src=upol_us_cat0&show_lim=0&field=T001&zf=UF_UPOL&term=20083128968 >
Boniface and Chris Cooper. (2009). Worldwide destinations casebook. The Geography of travel and
tourism..

• Základní:
• Základní:
• Doporučená:
• Doporučená:
• Doporučená:

Časová náročnost
Všechny formy studia
Aktivity

Časová náročnost aktivity [h]

Domácí příprava na výuku
Účast na výuce
Příprava na zkoušku

50
25
10
Celkem:

85

Vyučovací metody

Hodnotící metody

Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Filologie

Bakalářský Prezenční Indonéská studia se
1 2016 2019 Povinné
zaměřením na cestovní ruch
předměty
Bakalářský Prezenční Indonéská studia se
1 2017 2019 Povinné
zaměřením na cestovní ruch
předměty

Filologie

Forma

Obor

Etapa V.st.pl.

Rok Blok

Statut D.roč. D.sem.
A

3

ZS

A

3

ZS
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