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VYSOKOŠKOLSKÁ PRÍPRAVA ODBORNÍKOV PRE CESTOVNÝ RUCH
NA SLOVENSKU
Ján Orieška
Abstrakt: Vysokoškolská príprava odborníkov pre cestovný ruch na Slovensku, osobitne na Ekonomickej
fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, má už 50 ročnú tradíciu. Súčasný obsah, štruktúra a priebeh
prípravy však nie sú len výsledkom získaných skúseností, ale aj nových a moderných poznatkov súvisiacich
s podnikateľským prostredím v cestovnom ruchu na Slovensku a v iných krajinách. Frekventantmi prípravy sú
študenti akreditovaného trojstupňového – bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Študenti prvých
dvoch stupňov štúdia absolvujú okrem teoretického štúdia aj praktickú prípravu v zariadeniach cestovného ruchu
doma a v zahraničí. Doktorandské štúdiu v študijnom odbore cestovný ruch, ktoré je v európskych podmienkach
výnimočné, pozostáva zo študijnej a výskumnej časti. Príprava vysokoškolských odborníkov pre cestovný ruch
prináša aj niektoré problémy, ktorého je nevyhnutné riešiť. Na niektoré z nich poukazuje spracovaný príspevok.
Kľúčové slová: cestovný ruch, odborník, príprava, teória, prax, problém.
Summary: Education of professionals for tourism at universities in Slovakia, especially at the Faculty of
Economics of Matej Bel University in Banska Bystrica, has 50 year tradition. The present contents, structure and
schedule are not only results of received knowledge but also of new and advanced information related to
business environment in tourism in Slovankia and other countries. There are students of three degrees at the
faculty – bachelor, magister and Ph.D., all of them are accredited. Students of the bachelor and magister degrees
have to pass through theoretical studies and practical skills in tourism enterprises in Slovakia and in abroad. The
Ph.D. studies, which is extraordinary in the european conditions, consists of learning theoretical knowledge and
doing practical research. There are also several problems which must be solved during education of tourism
professionals at the faculty. Some of the problems are highlighted in this article
Key words: tourism, professional, education, theory, practice, problem.
1. Úvod
Cestovný ruch je významný spoločensko-ekonomický fenomén, každoročne predstavuje najväčší pohyb
populácie za oddychom, rekreáciou, poznávaním a naplnením vlastných snov z príjemnej dovolenky. Stal sa
súčasťou spotreby a spôsobu života obyvateľov hlavne ekonomicky vyspelých krajín. Predpokladá sa, že ani
súčasná svetová finančná a hospodárska kríza neodradí mnohých záujemcov od účasti na cestovnom ruchu. Ako
vyhlásil Francesco Franglialli, generálny sekretár Svetovej organizácie cestovného ruchu: „Samozrejme, máme
obavy. Ale nepanikárime. Potreba cestovať, vziať si dovolenku, je v našej postindustriálnej spoločnosti dosť
silná“ (Cestovateľov kríza nezastaví, 2008, s. 18). Predpokladaný rast záujmu o uspokojovanie potrieb
návštevníkov v cestovnom ruchu cenovo prístupnejšími službami v období krízy však neznamená absolútne
zníženie ich kvality, na dosahovaní ktorej sa výraznou mierou podieľajú kvalifikovaní pracovníci v cestovnom
ruchu na rôznych stupňoch riadenia.
2. Cieľ a materiál
Cieľom príspevku je charakterizovať vysokoškolskú prípravu odborníkov pre cestovný ruch na Slovensku
s osobitným dôrazom v podmienkach Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorej
katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania má v tejto príprave najdlhšie skúsenosti na Slovensku. Za
účelom dosiahnutia tohto cieľa pokladáme za nevyhnutné:
a) sprehľadniť univerzitné pracoviská pripravujúce odborníkov pre cestovný ruch na Slovensku,
b) naznačiť genézu vysokoškolského štúdia cestovného ruchu na Slovensku,
c) špecifikovať súčasný systém prípravy vysokoškolských odborníkov pre cestovný ruch v bakalárskom,
inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici,
d) zdôvodniť potrebu a význam prepojenia teórie a praxe v tejto príprave,
e) poukázať na niektoré problémy spojené s prípravou vysokoškolských odborníkov pre cestovný ruch na
tomto pracovisku a podeliť sa s nimi s účastníkmi 4. medzinárodnej konferencie o vzdelávaní a výskume
v cestovnom ruchu organizovanej Vysokou školou polytechnickou v Jihlave v spolupráci s Krajom
Vysočina a Štatutárnym mestom Jihlava s mediálnou podporou časopisu COT busines.
Materiálom na spracovanie príspevku sú doterajšie výstupy činnosti Katedry cestovného ruchu a spoločného
stravovania Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici publikované najmä v zborníkoch vydaných z
organizovaných konferencií a seminárov zameraných na problémy profesionálnej prípravy odborníkov pre
cestovný ruch, aktuálne interné smernice upravujúce vysokoškolské štúdium na univerzite a jej fakultách, ktoré
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rešpektujú legislatívnu úpravu štúdia na vysokých školách v Slovenskej republike a v neposlednom rade vyše
tridsaťročné skúsenosti autora z pôsobenia vo funkcii vysokoškolského učiteľa vrátane aktuálneho výkonu
funkcie vedúceho katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania.
3. Výsledky a diskusia
A. Univerzitné pracoviská prípravy odborníkov pre cestovný ruch na Slovensku
Prípravu vysokoškolských odborníkov pre cestovný ruch zabezpečuje v súčasnosti, okrem Ekonomickej
fakulty UMB v Banskej Bystrici, ďalších päť fakúlt verejnoprávnych univerzít:
- Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (v 1. stupni štúdia v študijnom programe
„podnikanie v obchode a cestovnom ruchu“ v rámci študijného odboru „obchodné podnikanie“, v 2. stupni
v študijnom programe „manažment cestovného ruchu“),
- Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (v 1. aj 2. stupni štúdia v študijnom programe
„kulturológia - riadenie kultúry a turizmu“),
- Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove (v 1. aj 2. stupni štúdia v rámci študijného odboru
„manažment“ študentom ponúka blok povinne voliteľných predmetov „manažment turizmu a hotelierstva“),
- Fakulta baníctva, ekológie a riadenia geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (študijný program
„geoturizmus“ v 1. a 2. stupni štúdia ako súčasť študijného odboru „získavanie a spracovanie zemských
zdrojov“),
- Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (v 1. aj
2. stupni štúdia študijný program „manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu“).
Prehľad univerzitných pracovísk naznačuje, že v ich študijných programoch zameraných na cestovný ruch
sa uplatňuje interdisciplinárny prístup k výchove a vzdelávaniu ako aj ku skúmaniu a poznávaniu cestovného
ruchu a že jednotlivé fakulty vytvárajú podmienky najmä pre ekonomicko-manažérsky profil svojich
absolventov. Štúdium na uvedených univerzitách sa internacionalizuje a rozvíja v európskom kontexte. Všetky
pracoviská sa venujú aj vedeckému výskumu cestovného ruchu, ktorý je však diferencovaný podľa jednotlivých
fakúlt a profilovania ich študijných programov. Žiada sa poznamenať, že výskumom cestovného ruchu sa okrem
verejnoprávnych univerzít zaoberajú aj súkromnoprávne inštitúcie. Základný a aplikovaný výskum cestovného
ruchu je však zatiaľ medzi jednotlivými ustanovizňami nekoordinovaný, čím môžu vznikať zbytočné duplicity,
riešenie už vyriešeného, či objavovanie už poznaného. Nezanedbateľné pritom môže byť aj neúčelné
vynakladanie obmedzených ľudských a finančných zdrojov.
B. Genéza vysokoškolského štúdia cestovného ruchu na Slovensku
Štúdium cestovného ruchu sa na všetkých, v predchádzajúcom texte uvedených vysokoškolských
pracoviskách, etablovalo až po roku 1990. Jedinou výnimkou je štúdium na Ekonomickej fakulte UMB, ktorého
historické korene siahajú do podmienok bývalej Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Bratislave (teraz
Ekonomickej univerzity v Bratislave), keď v akademickom roku 1957/58 bolo skupine študentov posledného –
piateho ročníka študijnej špecializácie „vnútorný obchod“ určené samostatné študijné zameranie „verejné
stravovanie a cestovný ruch“. O dva roky neskôr sa zameranie zmenilo na špecializáciu a od prvopočiatkov malo
ekonomický charakter. Primeranú vážnosť získalo štúdium najmä zriadením samostatnej Katedry ekonomiky
cestovného ruchu na Fakulte odvetvových ekonomík VŠE už v akademickom roku 1963/64. Činnosť katedry
začala dňom 1. 2. 1964, takže v tomto roku so pripomína jubileum – 45 rokov svojej existencie. Išlo o prvé
vysokoškolské pracovisko tohto druhu v bývalých štátoch RVHP, až následne vznikli podobné pracoviská
v Prahe, vo Varne a v Drážďanoch. Keďže štúdium cestovného ruchu sa od začiatku spájalo so štúdiom
verejného (spoločného) stravovania, katedra sa najskôr musela „popasovať“ s okolím nielen o svoj názov, ale aj
náplň činnosti, a ako každé nové pracovisko aj o pomenovanie zabezpečovaného študijného odboru, resp.
špecializácie. Pomenovanie na katedru ekonomiky cestovného ruchu a verejného stravovania s identickým
názvom študijného odboru sa dosiahlo v roku 1966. V roku 1969 bola katedra preradená na novovytvorenú
Obchodnú fakultu VŠE v Bratislave.
V kontexte spoločensko-ekonomického vývoja druhej polovice 60-tych rokov minulého storočia bolo
štúdium cestovného ruchu na to obdobie spojené s viacerými pozoruhodnosťami. Do školského roku 1968/69
používali študenti hlavne literatúru spracovanú učiteľmi katedry, viaceré spoločné učebné texty však boli
publikované aj v spolupráci s Katedrou cestovného ruchu VŠE v Prahe. Významným informačným zdrojom sa
stal časopis Ekonomická revue cestovného ruchu vydávaný od roku 1968, ktorý pod nezmeneným názvom
vychádza v Banskej Bystrici doteraz. V tom istom roku sa zriadilo samostatné vedeckovýskumné pracovisko
katedry s vlastným výskumným programom. Vďaka rozvetveným zahraničných kontaktom mali študenti,
učitelia i ďalší záujemcovia možnosť vypočuť si na pôde vysokej školy prednášky špičkových odborníkov
cestovného ruchu - prof. W. Hunzikera, vtedajšieho prezidenta AIEST (v roku 1966 a 1968) a prof. P.
Berneckera z Viedne (v roku 1967). Súčasťou vysokoškolskej prípravy bola organizovaná zahraničná exkurzia
študentov do Rakúska v roku 1967, v roku 1968 prax do Švajčiarska. Od akademického roku 1967/1968 sa
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začala zabezpečovať vedecká príprava pre učiteľov katedry a externých doktorandov, vtedy označovaných ako
vedeckých ašpirantov.
Ani po okupácii v auguste 1968 činnosť katedry nezanikla, aj keď sa musela hlavne vo vzťahu
k zahraničiu, výrazne redukovať. Prispôsobila sa zmeneným podmienkam, ktoré vznikli zavedením obmedzení
v zahraničnom cestovnom ruchu, vyučované predmety sa výrazne ideologizovali. Päťročná dĺžka štúdia sa však
nezmenila.
V akademickom roku 1973/74 prešla katedra do Banskej Bystrice, kedy sa začala písať jej nová
história. Na jej základe vzniklo detašované pracovisko Obchodnej fakulty VŠE, ktoré formovalo obsahové,
personálne a organizačné predpoklady pre vznik samostatnej Fakulty ekonomiky služieb a cestovného ruchu
VŠE s celoštátnou pôsobnosťou v roku 1977. Vzniku fakulty predchádzalo zriadenie študijného odboru
„ekonomika služieb a cestovného ruchu“ v roku 1975.
Novembrové udalosti roku 1989 a následná radikálna zmena spoločensko-ekonomických podmienok
z centrálne riadenej na trhovú ekonomiku vyvolali už v letnom semestri 1998/99 potrebu začať pracovať v úplne
iných a v značnej miere neznámych spoločensko-ekonomických podmienkach. K výraznej obsahovej prestavbe
štúdia došlo v akademickom roku 1990/1991, keď do výučby boli zaradené nové predmety ako manažment,
podnikateľská činnosť v cestovnom ruchu a spoločnom stravovaní, organizácia riadiacej práce manažéra
a postupne ďalšie. Výrazné obsahové zmeny nastali aj v už vyučovaných predmetoch, ponuka bola obohatená
o množstvo nových voliteľných a nepovinných predmetov. Súčasťou zmien bolo aj relatívne osamostatnenie
štúdia cestovného ruchu v študijnom odbore „cestovný ruch a spoločné stravovanie“, upravil sa aj názov katedry
na katedru cestovného ruchu a spoločného stravovania, ktorý je aktuálny dodnes. K zmenám došlo aj v zložení
katedier fakulty i v štruktúre pedagogického zboru. Snaha o internacionalizáciu pedagogického procesu sa začala
prijímaním zahraničných odborníkov a ich prednáškovou činnosťou, vysielaním študentov a učiteľov na
zahraničné cesty. Prvou prednáškou zahraničného lektora bolo vystúpenie uznávaného rakúskeho odborníka
v cestovnom ruchu F.-K. Fernera k problematike marketingu už začiatkom roku 1990.
Nová koncepcia päťročného dvojstupňového štúdia začala akademickým rokom 1991/92. K 1. 7. 1992
sa katedra stala súčasťou Ekonomickej fakulty novovzniknutej Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo
všetkých ďalších akademických rokoch po vzniku univerzity dochádzalo a dochádza k väčším alebo menším
zmenám v štúdiu cestovného ruchu. Potvrdením kompatibility učebného plánu s podobným štúdiom v zahraničí,
hlavne v Nemecku, Francúzsku a Veľkej Británii bolo získanie európskej akreditácie jednou z vtedajších troch
študijných špecializácií „ekonomika a manažment hotelierstva a pohostinstva“, ktorú v roku 1997 na obdobie
šiestich rokov udelila európska akreditačná komisia EFAH (European Foundation for the Accreditation on
Hotelschool Programmes) so sídlom v Bruseli. Získanie akreditácie znamenalo udelenie „známky kvality“ pre
fakultu a umožnilo jej absolventom uznať štúdium v krajinách Európskej únie. Uvedený študijný program bol
jedenástym akreditovaným programom v Európe a po Maďarsku druhým v krajinách strednej a východnej
Európy. Keďže zameranie činnosti nadácie EFAH sa medzičasom transformovalo, reakreditácia je v súčasnosti
neaktuálna.
V akademickom roku 1999/2000 sa fakulta po prvýkrát podrobila akreditácii pred akreditačnou
komisiou vlády SR. V plnom rozsahu bolo akreditované bakalárske a inžinierske štúdium študijného odboru
cestovný ruch. Fakulta zároveň získala právo uskutočňovať doktoranské štúdium vo vedných odboroch
„odvetvové a prierezové ekonomiky“ a „riadenie a ekonomika podnikov“ určené aj absolventom inžinierskeho
stupňa štúdia cestovného ruchu.
V akademickom roku 2001/02 začali študenti 1. ročníka študovať formou kreditového systému štúdia.
Predtým povinný študijný plán pre obidva stupne štúdia sa zmenil na odporúčaný tak, aby si študent mal
možnosť vybrať a zapísať popri povinných fakultných predmetoch a predmetoch odboru aj povinne voliteľné
a výberové predmety. Študentom sa tak ponúkla možnosť prevziať aj osobnú zodpovednosť za profil a úroveň
svojho vzdelávania, ktorá trvá až doteraz.
C. Súčasný systém prípravy vysokoškolských odborníkov pre cestovný ruch na Ekonomickej fakulte
UMB v Banskej Bystrici
Súčasný systém prípravy vysokoškolských odborníkov v študijnom odbore „cestovný ruch“ na Ekonomickej
fakulta UMB v Banskej Bystrici sa uskutočňuje v nadväznosti na získanú akreditáciu študijných programov
v roku 2003, a to:
- v 1. (bakalárskom) stupni štúdia študijný program „cestovný ruch“,
- v 2. (inžinierskom) stupni štúdia študijné programy „ekonomika podnikov cestovného ruchu“, „riadenie
cestovného ruchu“ a „interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu“,
- v 3. (doktorandskom) stupni štúdia študijný program „cestovný ruch“.
V týchto týždňoch Akreditačná komisia vlády SR študuje už nový akreditačný spis študijných odborov
fakulty vrátane študijného odboru cestovný ruch, podľa vyjadrenia Ministerstva školstva SR by výsledky mali
byť známe najneskôr do konca júna t. r. Akreditáciou sa preukazuje spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať
študijné programy zodpovedajúce národným a medzinárodným štandardom a udeľovať študentom akademické

4

tituly. Pri posudzovaní spôsobilosti hodnotí akreditačná komisia výsledky priebežnej výskumnej a publikačnej
činnosti, kvalifikovanosť vysokoškolských učiteľov, materiálnu a technickú vybavenosť, obsahové zameranie
štúdia, požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu ako aj úroveň absolventov v praxi. Akreditácia súvisela
a súvisí aj so zásadnou zmenou v organizácii štúdia, ktorým je kreditový systém kompatibilný so štandardmi
európskeho systému prenosu kreditov (ECTS). Kreditový systém utvoril predpoklady na vyššiu mobilitu
študentov a rozšíril možnosti výberu predmetov podľa individuálnej preferencie študentom. Za tým účelom boli
upravené študijné programy a zjednotil sa spoločný základ vedomostí študijného odboru. Obsah študijného
programu tvoria povinné predmety, predmety povinne voliteľné a výberové predmety.
Pri tvorbe študijných programov cestovného ruchu využila fakulta dlhoročné skúsenosti v príprave
odborníkov a na základe úspešnej akreditácie má právo udeľovať akademické tituly absolventom bakalárskeho,
inžinierskeho a doktorandského štúdia.
Výučbu odborných predmetov cestovného ruchu zabezpečuje kolektív 13 interných učiteľov katedry
cestovného ruchu a spoločného stravovania, z toho 3 profesori, 4 docenti a 6 odborných asistentov PhD., ktorí sú
publikačne činní v tuzemsku i v zahraničí.
a) Bakalárske štúdium – profil absolventa, obsah, štruktúra, priebeh a ukončenie prípravy
Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia cestovného ruchu je kvalifikovaný ekonóm - technológ služieb
cestovného ruchu. Počas štúdia si osvojil sústavu vedomostí z ekonómie, práva, kvantitatívnych metód,
manažmentu a marketingu, financií a účtovníctva. Má odborné komunikačné spôsobilosti vo svetovom jazyku
a praktické zručnosti z informatiky. Získané vedomosti si prehĺbil štúdiom odborných predmetov najmä
z cestovného ruchu, technológie služieb cestovného ruchu, geografie a dejín kultúry, ekonomiky a manažmentu
podnikov a podnikania v cestovnom ruchu. Je schopný tvoriť produkty a programy cestovného ruchu,
organizovať a viesť pracovný kolektív, riadiť obchodno-prevádzkové procesy v podnikoch služieb cestovného
ruchu, má primerané prevádzkové zručnosti. Má vedomosti o ekologickom správaní v cestovnom ruchu,
kvalifikovane zvládne sprievodcovskú činnosť, kontakt s klientelou a obchodnými partnermi. Uplatní sa na
základnom a strednom stupni riadenia pri poskytovaní osobných služieb v podnikovej sfére cestovného ruchu
a je pripravený v tejto sfére aj súkromne podnikať.
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.) má štandardnú dĺžku tri roky. Z počtu 180 kreditov pripadá na
fakultné predmety, ktoré sú spoločné pre všetky študijné programy, 90 kreditov. V štruktúre predmetov
spoločného základu s ohľadom na profiláciu fakulty prevládajú podnikovo a manažérsky orientované vedné
disciplíny. Špecializované predmety študijného programu sa ponúkajú v rozsahu 45 kreditov. Možnosť vlastného
výberu predmetov je umožnená povinne voliteľnými predmetmi (24 kreditov) a výberovými predmetmi (21
kreditov). Obsah a štruktúru študijného programu uvádzame v tabuľke 1.
Tab. 1: Obsah študijného programu prvého stupňa študijného odboru cestovný ruch
Štruktúra študijného
Predmety
Počet
programu
kreditov
mikroekonómia, makroekonómia, dejiny ekonomických teórií,
18
Ekonomické vedné
svetová ekonomika, hospodárska politika
disciplíny
ekonomika podniku, financie a mena, podnikové financie,
41
Podnikové a manažérske
účtovníctvo, základy práva, podnikateľské právo, marketing,
predmety
manažment, manažment ľudských zdrojov, seminár
k bakalárskej práci
matematika, informatika, štatistika
19
Kvantitatívne/numerické
predmety
prvý cudzí odborný jazyk – anglický, nemecký, francúzsky,
12
Štúdium jazykov
španielsky
základy CR, geografia CR, dejiny kultúry, podnikanie v CR,
45
Predmety študijného
gastronómia, spoločenský a diplomatický protokol,
programu „cestovný ruch“
technológia služieb CR, účtovníctvo v CR, semestrálny projekt
blok predmetov spoločenských, ekonomických, prírodných,
24
Povinne voliteľné predmety
manažérskych, kvantitatívnych, technických, cudzích jazykov
dotvárajúcich profil absolventa (vrátane predmetov animácia
v CR, dopravné služby v CR, kongresové služby v CR,
sociológia v CR
predmety iných študijných odborov
21
Výberové predmety
Poznámka: CR – cestovný ruch

Podiel
V%
10,0
22,8

10,5
6,7
25,0

13,3

11,7

Bakalárske štúdium končí vykonaním bakalárskej štátnej skúšky pozostávajúcej z obhajoby bakalárskej
práce, ústnej skúšky z ekonómie a ústnej skúšky z vybraných povinných predmetov bakalárskeho študijného
programu (ekonomika podnikov cestovného ruchu, manažment a marketing, manažment ľudských zdrojov,
technológia služieb cestovného ruchu). Bakalárskou prácou študent preukazuje schopnosť samostatne získavať
teoretické a praktické poznatky a využívať ich. Teoretická príprava je úzko spätá s praxou, ktorej absolvovanie je
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súčasťou prvého stupňa štúdia tak, ako uvádzame v časti D príspevku. Jazykovú erudíciu minimálne v jednom
svetovom jazyku preukazuje študent na súbornej odbornej štátnej jazykovej skúške.
b) Inžinierske štúdium – profil absolventa, obsah, štruktúra, priebeh a ukončenie prípravy
Úspešní absolventi 1. stupňa štúdia môžu pokračovať v druhom - inžinierskom stupni štúdia, ktoré
štandardne trvá dva roky a umožňuje užšiu špecializáciu v rámci zvoleného študijného odboru. Študenti si
vyberajú jeden z troch akreditovaných študijných programov a to „ekonomika podnikov cestovného ruchu“
alebo „riadenie cestovného ruchu“ alebo „interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu“.
Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia je kvalifikovaný manažér cestovného ruchu schopný riadiť
podnikové a národohospodárske procesy v cestovnom ruchu. Má vedomosti a spôsobilosti z ekonómie
cestovného ruchu, kontrolingu podnikov cestovného ruchu, manažmentu a marketingu cestovného ruchu,
informačných systémov v cestovnom ruchu, ako aj manažérskej komunikácie, ktoré mu umožňujú samostatne
a tvorivo viesť kolektívy a prevziať zodpovednosť za komplexné rozhodovanie. Je spôsobilý formulovať
hypotézy, vhodnými exaktnými metódami analyzovať údaje, ovláda moderné metódy a techniky rozhodovania.
- V študijnom programe „ekonomika podnikov cestovného ruchu“ si navyše osvojil vedomosti a získal
zručnosti z manažmentu hotelov, cestovných kancelárií, pohostinských zariadení ako aj projektovania
zariadení cestovného ruchu.
- V študijnom programe „riadenie cestovného ruchu“ si navyše osvojil vedomosti a získal zručnosti
z manažmentu cieľového miesta, osobitne z organizovania podujatí cestovného ruchu a práce s verejnosťou,
získal zručnosti z tvorby stratégií a regionálnych plánov s dôrazom na udržateľný rozvoj cestovného ruchu.
- V študijnom programe „interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu“ (v cudzom jazyku) si osvojil
interkultúrne vzťahy v cestovnom ruchu s dôrazom na kulturológiu, prehĺbil si vedomosti o histórii a kultúre
Slovenska a iných krajín, získal zručnosti z taktiky a stratégie komunikácie so zahraničnými partnermi
a rozšíril poznanie z medzinárodného marketingu v cestovnom ruchu.
Absolvent 2. stupňa sa uplatní na strednom a vrcholovom stupni riadenia podnikov cestovného ruchu,
v regionálnych organizáciách cestovného ruchu, v orgánoch štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného
ruchu, ako aj v odbornom školstve cestovného ruchu, vo vedeckom výskume, v projektových a poradenských
organizáciách cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Absolvent spĺňa legislatívne požiadavky pre súkromné
podnikanie v cestovnom ruchu.
Z počtu 120 kreditov, ktoré musí študent získať počas štúdia, pripadá 90 kreditov za povinné predmety, 15
kreditov za povinne voliteľné predmety a 15 kreditov za výberové predmety. Študent absolvuje v 4. semestri
diplomovú prax a spracuje diplomovú prácu. Obsah a štruktúru študijného programu druhého stupňa uvádzame
v tabuľke 2.
Tab. 2: Obsah študijného programu druhého stupňa študijného odboru cestovný ruch
Štruktúra
Predmety
Počet
študijného
kreditov
programu
mikroekonómia, makroekonómia, diplomový seminár, diplomová prax,
30
Fakultné predmety
diplomová práca
ekonómia CR, kontroling podnikov CR, manažment a marketing CR,
36
Predmety
projektový manažment v CR, manažérstvo kvality a vzťahov so
študijného odboru
zákazníkom v CR, informačné systémy v CR, manažérska komunikácia
v CR
a) ekonomika podnikov cestovného ruchu
24
Predmety
manažment cestovných kancelárií, manažment pohostinských zariadení,
študijného
manažment hotela, projektovanie zariadení CR, prípadové štúdie
programu
z ekonomiky a manažmentu podnikov CR
b) riadenie cestovného ruchu
manažment cieľového miesta, práca s verejnosťou v CR, manažment
podujatí v CR, tvorba stratégií a regionálnych plánov CR, prípadové
štúdie z riadenie CR
c) interkultúrna komunikácia v cestovnom
ruchu
interkultúrne vzťahy v praxi CR v CJ, medzinárodný marketing v CR
v CJ, obchodné rokovania v CJ, slovensko-anglické/francúzske/nemecké
reálie v CJ, prípadové štúdie z interkultúrnej komunikácie v CR v CJ
kúpeľný CR, manažment rizika, modelovanie ekonomických procesov,
15
Povinne voliteľné
teória hier, medzinárodný CR, finančno-ekonomická analýza podniku
predmety
CR, kvantitatívny manažment, tvorba stratégií a regionálnych plánov CR
(len a + c), projektovanie zariadení CR (len b)
predmety iných študijných odborov
15
Výberové predmety
Poznámky: CR – cestovný ruch; CJ – cudzí jazyk

Podiel
v%
25,0
30,0

20,0

12,5

12,5
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Druhý stupeň štúdia končí obhajobou diplomovej práce, ktorá je súčasťou inžinierskej štátnej skúšky zo
študijného odboru. Diplomovou prácou preukazuje študent schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické
poznatky a tvorivo ich uplatňovať a používať. Súčasťou inžinierskej štátnej skúšky je aj ústna odpoveď na
vyžrebovanú otázku z problematiky vybraných predmetov študijného odboru.
c) Doktorandské štúdium – profil absolventa, obsah, štruktúra, priebeh a ukončenie prípravy
Kým v minulosti bolo možné kvalifikačné práce zamerané na problémy cestovného ruchu obhajovať
najčastejšie v rámci vedného odboru „odvetvové a prierezové ekonomiky“, prípadne „riadenie a ekonomika
podnikov, od akademického roka 2004/2005 bol na Slovensku cestovný ruch uznaný za samostatný odbor,
v ktorom je možné organizovať nielen 3. stupeň štúdia (doktorandské štúdium), ale aj habilitovať a inaugurovať
sa. Akreditáciu na doktorandské štúdium, habilitačné a inauguračné konanie v odbore „cestovný ruch“ má na
Slovensku zatiaľ len Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, ktorá ju získala na základe dlhoročnej
systematickej vedeckovýskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti v cestovnom ruchu. Je to aj výsledok
kvalifikačných a personálnych garancií na fakulte. Tým sa potvrdil cestovný ruch ako vedný odbor nielen na
Slovensku, ale po prvýkrát v európskom meradle.
Nevyhnutnou podmienkou účasti na doktorandskom štúdiu je úspešné ukončenie 2. stupňa vysokoškolského
štúdia. Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť doktoranda na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú prácu
získaním ucelených teoretických vedomostí a zvládnutím metodiky vedeckej práce a poskytnúť doktorandovi
najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore cestovný ruch.
Absolvent doktorandského štúdia si v študijnom odbore „cestovný ruch“ prehĺbil vedomosti
z mikroekonómie a makroekonómie, teórie a manažmentu cestovného ruchu ako základu štúdia. V rámci
prípravy na výskumnú časť študijného programu si osvojil vedomosti z metodológie a etiky vedeckej práce
a s ohľadom na tému dizertačnej práce aj z ďalších voliteľných predmetov. Ovláda metódy vedeckej práce a vie
ich používať vo vedeckom bádaní s dôrazom na štúdium sociálnych, ekonomických, informatizačných javov
a procesov súvisiacich s cestovným ruchom v experimentálnom a aplikovanom interdisciplinárnom výskume.
Získané poznatky môže využiť v práci na vysokých školách, vedeckých ústavoch, vo vrcholových riadiacich
pozíciách orgánov ústrednej štátnej správy, v národných a medzinárodných organizáciách cestovného ruchu.
Štandardná dĺžka doktorandského štúdia študijného odboru „cestovný ruch“ je tri roky v dennej forme štúdia
a päť rokov v externej forme štúdia. Študijný program doktorandského štúdia kladie dôraz na riešenie vedeckého
problému sformulovaného do témy dizertačnej práce, ktorá je súčasťou výskumného programu fakulty. Program
je koncipovaný tak, aby zohľadňoval študijnú časť (60 kreditov) a výskumnú časť (120 kreditov). Obsah
a štruktúru študijného programu tretieho stupňa uvádzame v tabuľke 3.
Tab. 3: Obsah študijného programu tretieho stupňa štúdia študijného odboru cestovný ruch
Predmet
Počet kreditov
Podiel v % zo 180 kreditov
ŠTUDIJNÁ ČASŤ
Fakultné predmety
16
8,89
1. Mikroekonómia 3
8
2. Makroekonómia 3
8
Predmety študijného programu
20
11,11
3. Teória a manažment cestovného ruchu 1.
10
4. Teória a manažment cestovného ruchu 2.
10
Povinne voliteľné predmety študijného programu (2)
16
8,89
1. Teória a manažment služieb
2. Podnikovohospodárska náuka
3. Marketingový manažment
4. Finančno-ekonomická analýza podniku 2.
5. Finančný manažment 2
6. Strategický manažment 2
7. Projektový manažment 2
8. Svetová ekonomika 2
Výberový predmet (1)
8
4,44
60
33,33
Študijná časť spolu
VÝSKUMNÁ ČASŤ
1. Metodológia a etika vedeckej práce 1.
10
5,55
2. Metodológia a etika vedeckej práce 2.
10
5,55
3. Písomná práca na dizertačnú skúšku
10
5,55
4. Projekt k dizertačnej práci
15
8,33
5. Dizertačná práca 1.
25
13,90
6. Dizertačná práca 2.
25
13,90
7. 1 vedecká stať
10
5,55
8. 2 odborné práce
5
2,79
9. Zapojenie do výskumného projektu (MP, VEGA, KEGA)
10
5,55
Výskumná časť spolu
120
66,67
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Študijnú časť tvoria dva fakultné predmety (mikroekonómia, makroekonómia), dva predmety študijného
programu (teória a manažment cestovného ruchu 1, 2), dva povinne voliteľné predmety študijného programu
a jeden výberový predmet. Povinne voliteľné predmety a výberový predmet si doktorand volí po konzultácii so
školiteľom vo vzťahu k téme dizertačnej práce.
Výskumná časť tvorí dve tretiny študijného programu. Doktorand je povinný absolvovať metodológiu
a etiku vedeckej práce, spracovať písomnú prácu na dizertačnú skúšku, dizertačnú prácu, publikovať jednu
vedeckú stať, dve odborné práce a svojou dizertačnou prácou participovať na riešení domáceho alebo
zahraničného výskumného projektu. Za každú časť výskumnej časti programu získava zodpovedajúci počet
kreditov.
Doktorandské štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorou študent preukazuje schopnosť samostatne
získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom
príspevku k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Na
ilustráciu je možné uviesť prehľad obhájených dizertačných prác na fakulte od roku 2000:
- Sociálno-ekonomické účinky cestovného ruchu v historických mestách na Slovensku/2000,
- Uplatňovanie strategického manažmentu v cestovnom ruchu Slovenskej republiky/2000,
- Predvídanie periodických výkyvov v hoteloch/2002,
- Ekologický manažment v cestovnom ruchu na príklade slovenského hotelierstva/2002
- Možnosti zdokonaľovania nástrojov podpory malých a stredných podnikov/2003,
- Proces tvorby a hodnotenia pracovných miest v hotelierstve/2005,
- Likvidita a jej vplyv na finančnú stabilitu hotela/2005,
- Regionálna politika rozvoja cestovného ruchu na Slovensku a v Rakúsku/2007,
- Investičné rozhodovanie v cestovnom ruchu (na príklade hotelov)/2007,
- Tvorba systému kvality v cestovnom ruchu/2007,
- Vplyv daňového zaťaženia na podnikanie v cestovnom ruchu/2007,
- Zavádzanie systému manažérstva kvality v hoteli/2008,
- Zavádzanie systému manažérstva kvality v stredisku cestovného ruchu/2008,
- Zmeny v štruktúre dopytu po národnom cestovnom ruchu v Slovenskej republike/2008.
Úspešnosti doktorandského štúdia napomáha každoročné organizovanie medzinárodných doktorandských
konferencií, ktoré sú prínosom tak pre doktorandov, ako aj pre ich školiteľov a ostatných vysokoškolských
učiteľov. Doktorandom umožňujú získavať skúsenosti z prezentácie výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej
činnosti vykonávanej pod odborným dohľadom skúsených učiteľov, diskutovať a polemizovať o nich,
školiteľom zase presvedčiť sa o výsledku vlastnej práce spojenej s vedením doktoranda. Získané skúsenosti
a zručnosti umožňujú doktorandovi úspešnejšie sa vysporiadať s problémami spojenými so spracovaním
dizertačnej práce a jej následnou obhajobou. Najväčšiu zásluhu na príprave týchto konferencií má Centrum
rozvoja doktorandov, ktoré si na fakulte z vlastnej iniciatívy vytvorili samotní doktorandi už v roku 2004.
Cieľom jeho vytvorenia bolo a je rozvíjať vedomosti a zručnosti doktorandov okrem iného aj prehlbovaním
spolupráce s podnikateľskou sférou.
Snahou školiaceho miesta, ktorým je katedra cestovného ruchu a spoločného stravovanie, je aktivizovať
doktorandov na priebežné plnenie povinností špecifikovaných v individuálnych plánoch štúdia každého
doktoranda a zároveň k tomu vytváranie vhodných podmienok. Okrem plnenia povinných študijných povinností
sa očakáva účasť doktoranda na vedeckých a odborných podujatiach v tuzemsku a zahraničí, publikačná činnosť
vo vedeckých a odborných časopisoch, zapojenie sa do vedeckovýskumných projektov na katedre a fakulte.
Povinnosťou doktoranda je aj zapojenie sa do priamej vyučovacej činnosti, ktorá počas semestra nepresahuje
štyri vyučovacie hodiny do týždňa. Doktorandi sa taktiež zúčastňujú riadnych, mimoriadnych i vedeckých
zasadnutí katedry, ako aj všetkých ostatných podujatí katedry.
Doktorandské štúdium je určené nielen domácim, ale aj zahraničných záujemcom. Podmienky prijatia na
toto štúdium vrátane informácií o jeho priebehu sú publikované na webovej stránke fakulty www.ef.umb.sk.
Súčasťou publikovaných informácií sú aj informácie o finančnej stránke štúdia. Interní doktorandi poberajú
štipendium vyplácané v zmysle platných legislatívnych pravidiel precizovaných na podmienky univerzity
a fakulty.
D. Prax ako súčasť vysokoškolskej prípravy pre prácu v cestovnom ruchu
Úroveň vysokoškolskej prípravy odborníkov pre cestovný ruch závisí nielen od ich teoretického štúdia, ale
aj možnosti získania praktických skúseností a zručností. Z toho dôvodu sa fakulta vrátane katedry cestovného
ruchu a spoločného stravovania permanentne snaží o spojenie teoretickej prípravy s praxou.
Spolupráca sa prejavuje už pri tvorbe študijných programov, riešení projektov s praxou alebo pre prax,
odborných konzultáciách a spoločnom výskume implementovanom do pedagogického procesu, účasti zástupcov
praxe na bakalárskych a inžinierskych štátnych skúškach, priamom pôsobení zástupcov praxe vo vyučovacom
procese, individuálnom, či kolektívnom členstve katedry v odvetvových a profesijných zväzoch a združeniach
(hotelov a reštaurácií, cestovných kancelárií a cestovných agentúr, vidieckeho cestovného ruchu, lanoviek
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a vlekov, sprievodcov cestovného ruchu a i.). Spätná väzba je zabezpečená aj činnosťou klubu absolventov
katedry.
Bezprostrednou súčasťou prípravy sú praxe študentov, prípadne ich ďalšie aktivity spojené s praxou.
Obligatórnymi sú praxe v druhých ročníkoch bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia. Kým v bakalárskom štúdiu
ide o odbornú prevádzkovú prax, v inžinierskom štúdium ide o diplomovú prax. Súčasťou fakultatívnych aktivít
sú odborné, resp. predmetové exkurzie bez ohľadu na ročník štúdia.
Odbornú prax absolvujú študenti bakalárskeho štúdia v rozsahu 12 týždňov štandardne v letných mesiacoch
na konci 4. semestra. Jej cieľom je oboznámiť sa so základnými pracovnými a obchodno-prevádzkovými
procesmi, ekonomikou, organizáciou a technikou poskytovania služieb cestovného ruchu, konfrontovať
teoretické poznanie s praxou. Miesto praxe si zabezpečuje študent zvyčajne individuálne s tým, že katedra si
vyhradzuje právo toto miesto odsúhlasiť, prípadne má študent možnosť reagovať na ponuky zariadení, ktoré
majú pozitívne skúsenosti s praktikantmi katedry z predchádzajúcich rokov. Ide o pracoviská ubytovacích
a/alebo pohostinských zariadení, cestovných kancelárií a cestovných agentúr, prípadne ich vzájomnú
kombináciu v tuzemsku i v zahraničí. Snahou katedry je, aby vo všetkých prípadoch išlo o zariadenia spĺňajúce
kritériá vyššieho štandardu služieb, s dlhšou tradíciou a primeraným renomé v poskytovaní služieb. Podmienky
vykonávania praxe sú špecifikované v písomnej dohode uzatvorenej medzi podnikom cestovného ruchu
a študentom. Dohovor sa týka predmetu činnosti praktikanta, jeho pracovnej doby, zabezpečenia ubytovania a
stravovania počas praxe, v prípade platenej praxe mzdových podmienok, zároveň možnosti zberu informácií na
písomné spracovanie projektu z praxe vrátane určenia konzultanta z pracovníkov firmy, v ktorej študent prax
vykonáva. Osnova projektu je unifikovaná s možnosťou modifikácie v závislosti od druhu zariadenia, resp. jeho
požiadaviek. Súčasťou projektu je hodnotenie praxe študentom i konzultantom. Študent precizuje prínos praxe
pre jeho odborný a osobnostný rozvoj, špecifikuje prípadné problémy a možnosti ich riešenia. Konzultant
hodnotí úroveň spracovaného projektu, zároveň pôsobenie študenta na pracovisku počas praxe. Projekty okrem
plnenia funkcie spätnej väzby sa využívajú aj v ďalšom štúdiu (prezentácia a konfrontácia poznatkov na
cvičeniach a seminároch z odborných predmetov, kreatívne spracúvanie prípadových štúdií ap.). Katedra si
spätnú väzbu o prínosoch, prípadne problémoch praxe zabezpečuje aj diskusiami, resp. anonymnými
dotazníkovými prieskumami so študentmi, ktorých výsledky potvrdzujú prospešnosť pôsobenia študentov
v praxi.
Diplomová prax sa obligatórne organizuje počas 4. semestra inžinierskeho štúdia. Súvisí s koncentrácia
študenta na riešenie problému diplomovej práce, ktorý nadväzuje na vybraný vedecko-výskumný projekt katedry
alebo vyplýva z požiadaviek praxe. Počas diplomovej praxe si študenti dopĺňajú podklady a faktografický
materiál potrebný na analytickú a syntetickú časť práce, zároveň materiál triedia, robia potrebné prepočty atď.
S ohľadom na tému práce môže ísť aj o viac miest praxe, ktoré si opätovne vyhľadáva sám študent. Katedra je
nápomocná pri zabezpečení praxe len konzultačne a poradensky. Oponovanie diplomových prác odborníkmi z
praxe je spätnou väzbou medzi teóriou a praxou.
Ostatné ročníky prvého a druhého stupňa štúdia sú bez obligatórnej praxe. Napriek tomu sa viacerí študenti
vo svojom voľnom čase venujú vykonávaniu sprievodcovskej činnosti, pracujú ako vedúci zájazdov, technickí
sprievodcovia, animátori, hostesky a hostesi počas veľtržných, či výstavných podujatí atď. Niektorí z nich sa
zase zaujímajú o možnosť opakovania praxe v zahraničí, či už v zariadení, s ktorým majú skúsenosť alebo
v inom zariadení. Dlhodobo vykonávaná prax však zvyčajne vyžaduje prerušenie štúdia (predĺženie štúdia je
v súčasnosti už spoplatnené), prípadne štúdium podľa individuálneho plánu.
Fakultatívnymi aktivitami sú odborné a tematické exkurzie, ktoré uskutočňujú študenti z vlastnej iniciatívy
alebo na podnet učiteľov katedry. Ide napr. o návštevy vybraných veľtrhov cestovného ruchu a prehliadky
popredných hotelov v tuzemsku i v zahraničí. Programy exkurzií pripravujú spoločne učitelia a študenti katedry.
Formou spojenie teórie a praxe je aj pôsobenie učiteľov v systéme celoživotného vzdelávania, v ktorom sa
pre prax ponúkajú viaceré vzdelávacie aktivity. Významné miesto patrí kvalifikačnému kurzu sprievodcov
cestovného ruchu, kurzom manažmentu ubytovacích a pohostinských podnikov, prípadne iným.
E. Niektoré problémy vysokoškolskej prípravy odborníkov pre cestovný ruch
Príprava vysokoškolských odborníkov pre cestovný ruch na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici,
podobne ako na ktorejkoľvek inej vzdelávacej ustanovizni, sa uskutočňuje v reálnom priestore a čase. Preto je
prirodzený a akceptovateľný výskyt prípadných problémov, ktorých riešenia sú nevyhnutné pre spokojnosť
všetkých zainteresovaných. O aké problémy ide:
- strata relatívnej autonómnosti katedry pri tvorbe obsahu a štruktúry študijných programov 1. a 2. stupňa
štúdia cestovného ruchu z dôvodu nevyhnutného prispôsobovania sa tzv. jadru znalostí, ktoré je identické
nielen v rámci všetkých študijných odborov na fakulte, ale aj v národnom rámci vysokých škôl
ekonomického zamerania (dôsledkami tohto prispôsobovania sa je napr. zmena hodinových dotácií
vyučovaných predmetov odboru, resp. programov, a s tým súvisiace radenie predmetov, ako aj presun
odbornej praxe študentov bakalárskeho štúdia zo 4. semestra na obdobie po ukončení 4. semestra, t. j. na
obdobie prázdnin),
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-

diskutabilné rozhodnutia o redukcii priamych kontaktných hodín (prednášok, seminárov a cvičení) so
študentmi počas jednotlivých týždňov semestra (v súčasnosti ide o maximum 20 vyučovacích hodín
týždenne) pri stále relatívnom nedostatku vlastnej odbornej literatúry, čo môže jednotlivým študentom
sťažiť ich prípravu formou samo štúdia,
- používaný spôsob overovania stupňa poznania problematiky študentov najmä písomnými prácami a testami
osobitne v externom štúdiu, v ktorom nie je dostatočný čas na ústne prezentácie spracovaných úloh (pritom
pre prácu v cestovnom ruchu je hovorené slovo priam nevyhnutnosťou),
- uľahčovanie si študijných povinností pri spracovaní seminárnych prác a projektov niektorými študentmi,
ktorí mechanicky preberajú publikované informácie z internetu neuvedomujúc si porušovanie zákona
o autorských právach, o strate vlastnej invencie a kreativity ani nehovoriac,
- čiastkové časové disproporcie v prenose informácií, ktoré sú nevyhnutné pre potreby učiteľov, vyplývajúce
z veľkého počtu študentov a reálnej možnosti spracovania ich študijnej agendy napriek tomu, že sa využíva
na univerzite moderný automatizovaný informačný systém,
- nevyhranená a nejasná motivácia niektorých záujemcov o štúdium cestovného ruchu, ich rozpaky
a rozčarovanie najmä z povinnosti absolvovať aj odbornú prax zameranú na získanie nielen manažérskych,
ale aj manuálnych zručností z práce v cestovnom ruchu,
- všeobecne známy a zatiaľ stále neuspokojivo riešený problém financovania vysokého školstva na
Slovensku, ktorý sa v „drobnostiach“ prejavuje okrem iného v tom, že nie sú možnosti výplaty honorárov
oponentom bakalárskych a inžinierskych prác, konzultantom študentov počas ich odbornej, hlavne však
diplomovej praxe,
- nepochopenie významu odbornej praxe niektorými podnikmi a zariadeniami cestovného ruchu, ktoré
praxujúcich študentov stavajú viac do pozície „pozorovateľa“ a nie vykonávateľa pracovných úloh.
Relatívne samostatným problémom je stále nedocenená činnosť vysokoškolského učiteľa z finančného, ani
z morálneho hľadiska. Pritom sa očakáva, že okrem priamej a nepriamej činnosti je každý učiteľ výrazne
publikačne i verejne činný, pracuje na svojom kvalifikačnom raste, v zákonne stanovených lehotách sa
podrobuje výberovému konaniu, je objektom anonymných dotazníkových prieskumov študentov atď.
4. Záver
Ak chce byť Slovenská republika v cestovnom ruchu konkurencieschopná s ostatnými krajinami Európskej
únie, musí svoje produkty cestovného ruchu a ich ceny prispôsobovať globalizačným a internacionalizačným
trendom vrátane existujúcej krízovej situácii. Tomu musí vo významnej miere pomôcť aj vysokoškolská
príprava odborníkov pre cestovný ruch s dôrazom na vysokú odbornosť, jazykovú pripravenosť, multikultúrne
aspekty a etickú zodpovednosť voči zákazníkovi, vlastníkovi a národnej kultúrnej identite. Ekonomická fakulta
UMB v Banskej Bystrici, resp. jej katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania si uvedomuje, že
najdôležitejším atribútom kvality vysokoškolskej prípravy odborníkov pre cestovný ruch je uplatnenie jej
absolventov v živote, ktoré sa zvyčajne prejaví až po niekoľkých rokoch. Príprava pre prácu v cestovnom ruchu
by preto mala smerovať k tomu, aby bol mladý človek v živote úspešný a šťastný.
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KOMPETENZPROFILE UND KOMPETENZENTWICKLUNG IM TOURISMUS
Georg Pejrimovsky
Summary: Out of the future trends in the tourism industry employees and managers are confronted with a lot of
new challanges which require high skilled and high competent employees and managers in order to be able to act
in new, open and complex situations. The results of the study show in the form of strategic competence profiles,
which competences will be essential in tourism industry to manage the challanges of future situations. Further
more the results show, wich current existing competences need to be developed in order tu fullfill the strategic
competence profiles. Never the less the results show how the acquirement of competences can be integrated in
the academic education. Therefore new and innovative teching and learning methods have to be employed.
Keywords: Kompetenzen, Kompetenzerwerb, Aus- und Weiterbildung

1.

Einleitung

Die Tourismusbranche liefert einen bedeutenden Beitrag zur österreichischen Wirtschaft. Nicht nur durch die
direkten und indirekten Einnahmen der Touristen, sondern sie bringt auch eine enorme Beschäftigungswirkung
hervor. Neben diesen erfolgreichen quantitativen Merkmalen der Tourismusbranche zeichnen sich zahlreiche
qualitative Trends für die nächsten Jahre ab.
All diese Trends und Rahmenbedingungen stellen hohe Ansprüche an die Mitarbeiter in touristischen
Unternehmen. Diese Ansprüche bedürfen hoch qualifizierte und kompetente Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
In neuen, offenen, komplexen und problemhaltigen Situationen sind besonders überfachliche Kompetenzen, die
die Fähigkeit zum selbstorganisierten Handeln beschreiben, notwendig. Der Erforschung von Kompetenzen wie,
Eigenverantwortung, Einsatzbereitschaft, Offenheit für Veränderung oder Dialogfähigkeit und
Kundenorientierung wurde noch wenig Raum geboten. Besonders aber für eine einzelne Branche wie dem
Tourismus ist es mit dem Blickpunkt auf eine strategische Personalentwicklung um in den zukünftigen
Situationen handlungsfähig zu bleiben, von besonderem Interesse sich den künftigen Herausforderungen bewusst
zu werden und zu wissen welche Kompetenzen zur Bewältigung dieser Herausforderungen notwendig sein
werden.
Aus diesem Grund wurde in der Studie folgenden Fragen nachgegangen:
•
•
•
•
•
•

Welche Kompetenzen sollen TourismusmanagerInnen haben, um bei den künftigen Herausforderungen
bestehen zu können?
Welche Kompetenzen haben TourismusmanagerInnen?
Inwiefern stimmen die derzeit vorhandenen Kompetenzen mit den für in Zukunft wichtig erachteten
Kompetenzen überein. Bei welchen Kompetenzen besteht noch Entwicklungsbedarf um bei den
künftigen Herausforderungen bestehen zu können?
Wie werden Kompetenzen erworben?
Wie kann der Erwerb von Kompetenzen in die Ausbildung integriert werden?
Welche fachlichen Qualifikationen sind für die Tätigkeit von erfolgreichen TourismusmanagerInnen
erforderlich?

Anhand der touristischen Subbranchen Gastronomie, Hotellerie und Touristik wurden die Fragen mit Wiener
Tourismusmanagern der drei Branchen beantwortet.
Die Studie wurde von der Magistratsabteilung 27 der Stadt Wien – EU Strategie und Wirtschaftsentwicklung –
gefördert.

Die Sichtweise von Kompetenzen
Unter Kompetenzen sind in diesem Forschungsprojekt Dispositionen (Fähigkeiten, Möglichkeiten,
Bereitschaften...) zu selbstorganisiertem Handeln zu verstehen. Kompetenzen gehen weit über Qualifikationen
hinaus. Kompetenzen schließen Qualifikationen, Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Werte und Normen ein und
setzen diese in eine verfügungs- und handlungsentscheidende Beziehung. Bei Kompetenzen geht es nicht um das
Verfügen von speziellem Wissen, sondern um die Fähigkeit in offenen, komplexen problemhaltigen Situationen
mit diesem erworbenen Wissen selbstorganisiert zu handeln (vgl. Heyse 2007, S. 19ff).
Die nachfolgende Abbildung soll den Zusammenhang zwischen Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen
nochmals verdeutlichen. Daraus geht hervor, dass erst die Kompetenzen das Wissen, die Fertigkeiten, die
Qualifikationen, Regeln, Werte und Normen vernetzen und so Personen handlungsfähig machen. Die
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Ausprägung der einzelnen Bereiche ist dabei individuell verschieden. So können einzelne mehr Wert auf die
Qualifikationen legen, andere beziehen mehr ihr Wissen mit ein.
Abbildung 1: Einheit von Wissen, Qualifikation und Kompetenzen

In der Praxis wird oft mit wenigen Basiskompetenzen gearbeitet – meist sind es vier. Diesen vier
Basiskompetenzen werden dann diverse Teilkompetenzen zugeordnet und tiefergreifend erläutert. Erpenbeck
und Heyse haben ein System entwickelt, welches sich auf die vier Basiskompetenzen Personale Kompetenz,
Aktivitäts- und Handlungskompetenz, Fachlich- methodische Kompetenz und die Sozial- kommunikative
Kompetenz stützt. Diesen vier Basiskompetenzen werden jeweils 16 Teilkompetenzen zuordnet.
Die Personalen Kompetenzen (P) beschreiben die Dispositionen einer Person, reflexiv selbstorganisiert zu
handeln, d.h. sich selbst einzuschätzen, produktive Einstellungen, Werthaltungen, Motive und Selbstbilder zu
entwickeln, eigene Begabungen, Motivationen, Leistungsvorsätze zu entfalten und sich im Rahmen der Arbeit
und außerhalb kreativ zu entwickeln und zu lernen.
Die Aktivitäts- und Handlungskompetenzen (A) beschreiben die Dispositionen einer Person, aktiv und
gesamtheitlich selbstorganisiert zu handeln und dieses Handeln auf die Umsetzung von Absichten, Vorhaben
und Plänen zu richten – entweder für sich selbst oder auf andere und mit anderen, im Team, im Unternehmen, in
der Organisation. Diese Dispositionen erfassen damit das Vermögen, die eigenen Emotionen, Motivationen,
Fähigkeiten und Erfahrungen und alle anderen Kompetenzen – personale, fachlich- methodische und sozialkommunikative – in die eigenen Willensantriebe zu integrieren und Handlungen erfolgreich zu realisieren.
Die Fachlich-methodischen Kompetenzen (F) beschreiben die Dispositionen einer Person, bei der Lösung von
sachlich-gegenständlichen Problemen geistig und physisch selbstorganisiert zu handeln, d.h. mit fachlichen und
instrumentellen Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten kreativ Probleme zu lösen, Wissen sinnorientiert
einzuordnen und zu bewerten. Das schließt Dispositionen ein, Tätigkeiten, Aufgaben und Lösungen methodisch
selbstorganisiert zu gestalten, sowie die Methoden selbst kreativ weiterzuentwickeln.
Die Sozial-kommunikativen Kompetenzen (S) beschreiben Dispositionen, kommunikativ und kooperativ
selbstorganisiert zu handeln, d.h. sich mit anderen kreativ auseinander- und zusammenzusetzen, sich gruppenund beziehungsorientiert zu verhalten und neue Pläne, Aufgaben und Ziele zu entwickeln. (vgl. Erpenbeck/von
Rosenstiel 2003, S XVI)
Tatsächlich treten in der Realität des täglichen Handelns die Basiskompetenzen selten rein und gesondert auf. Es
handelt sich meist um eine Mischform, wofür die Sprache eine Vielzahl von Begrifflichkeiten parat hat.
Erpenbeck und Heyse haben einen KompetenzAtlas geschaffen, der den Basiskompetenzen jeweils 16 Begriffe
oder besser gesagt Teilkompetenzen zuordnet. Der Zuordnung liegen umfangreiche empirische Untersuchungen
zu Grunde. Die Teilkompetenzen des KompetenzAtlas wurden umfassend definiert und mit übernehmbaren
Beurteilungsmerkmalen sowie mit Hinweisen auf spezifische Schwächen versehen. Kompetenzbegriffe sind nie
sehr trennscharf. Schon die Basiskompetenzen überlappen sich. Die Zuordnung der Begriffe im KompetenzAtlas
bedeuten in erster Linie, dass das Kompetenzgewicht des Begriffs auf dieser und auf keiner anderen
Basiskompetenz-Kombination liegt. Die Systematik dieses KompetenzAtlas wird in den folgenden
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Ausführungen angewandt und die Begrifflichkeiten, Kompetenzbeschreibungen und Beurteilungsmerkmale
gehen ebenfalls auf den KompetenzAtlas zurück. Der KompetenzAtlas hat folgendes Aussehen.

Abbildung 2: KompetenzAtlas

Quelle: Heyse 2007, S. 27

2.

Methodik

In der Studie kamen quantitative und qualitative Methoden zur Anwendung. Die tatsächlichen überfachlichen
Kompetenzen wurden mittels des, von Erpenbeck und Heyse entwickelten, Kompetenzdiagnose Instrumentes
KODE® erhoben. Die standardisierten Fragebögen wurden an 500 TourismusmangerInnen der ersten und
zweiten Führungsebene ausgeschickt. Die Rücklaufquote betrug ca. 50% sodass 226 auswertbare Fragebögen
vorlagen.
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Die künftigen strategischen Kompetenzen wurden mit Experten der drei Branchen mittels des KODE®X
Verfahrens, bei dem die 12 bis 16 wichtigsten Teilkompetenzen festgelegt werden, erfasst. Bei dem Verfahren
werden zuerst die strategischen Ziele für die nächsten drei bis fünf Jahre herausgearbeitet. Diese Ziele im
Gedächtnis habend, wählen die Experten aus dem Kompetenzatlas (dieser umfasst 64 Kompetenzen) die 12 bis
16 wichtigsten Kompetenzen aus, die zur Erreichung der Ziele notwendig sind.
Diese beiden Profile wurden dann auf deren Übereinstimmung überprüft. Daraus wurde ersichtlich, bei welchen
Kompetenzen noch Entwicklungsbedarf besteht.
30 kompetenzbiographische Interviews mit erfolgreichen Wiener TourismusmanagerInnen dienten sowohl der
Erhebung des Erwerbs der überfachlichen Kompetenzen als auch der geforderten fachlichen Qualifikationen. Die
kompetenzbiographischen Interviews orientierten sich in Art und Weise, wie aus der qualitativen Forschung
bekannt, an narrative Interviews.
Wie der Kompetenzerwerb in der Aus- und Weiterbildung integriert werden kann, wurde mittels eines
Workshops, der auf der „World Cafe“ Methode basiert, erhoben. An diesem Workshop nahmen Lektoren,
Studierende und Mitarbeiter des Instituts für Tourismus-Management der FHWien-Studiengänge der WKW teil.

3.

3.1.

Ergebnisse

Strategische Sollprofile

Aufbauend auf die zukünftigen strategischen Ziele und Herausforderungen der Branchen Gastronomie,
Hotellerie und Touristik wurden die strategischen Kompetenzprofile (Sollprofile) entwickelt. Dieser Schritt ist
wesentlich um die Kompetenzen herauszuarbeiten, die zukünftig wichtig sein werden um bei den künftigen
Herausforderungen bestehen zu können.
In Workshops erstellten in Summe 19 Peers (Experten der Branchen Gastronomie, Hotellerie und Touristik wie:
Dr. Helmut Zolles – Geschäftsführer der Zolles und Edinger GmbH, Berndt Querfeld – Inhaber Cafe
Landtmann, Michaela Reitterer – Inhaberin Hotel Stadthalle und Vorsitzende der ÖHV Wien,...) die jeweiligen
Sollprofile. Somit liegen je Branche Anforderungsprofile mit jeweils 16 Teilkompetenzen, die in Zukunft
wichtig sein werden vor.
Im Vergleich der Branchen ist festzuhalten, dass fünf Kompetenzen von allen drei Branchen ausgewählt wurden.
Diese Fünf Teilkompetenzen sind in der nachfolgenden Tabelle orange hinterlegt und stellen die verbindenden
Kompetenzen für den Tourismus dar. Diese Kompetenzen sind:
• Eigenverantwortung
Ist die Ausnutzung des eigenen personalen Handlungsspielraumes und der darin möglichen Verwirklichung des
entsprechenden Verantwortungsbewusstseins. Eigenverantwortung ist wesentlich moralisch bedingt und
erfordert die persönliche Identifikation mit sittlichen, sozialen und politischen Wertforderungen, insbesondere
auf die eigene Arbeitssphäre angewandt.
• Einsatzbereitschaft
Ist eine personale Grundhaltung, die gegenüber Forderungen aus Arbeit, Unternehmen und privatem
Lebensbereich mit einem aktiven, nachdrücklichen und weitgehend vorbehaltslosen Engagement der
Persönlichkeit zugunsten geforderter und notwendiger Ziele führt. Sie steht im Gegensatz zu egoistischer
Zurückhaltung oder passiver Gleichgültigkeit und fordert und fördert Hilfsbereitschaft und
Verantwortungsbewusstsein.
• Offenheit für Veränderung
Ist eine der wichtigsten personalen Voraussetzungen, um aktiv werden zu können und zu bleiben. Jede neue
Situation ist mit Stress, Unsicherheit und Ungewissheit verbunden. Nur bei entsprechender Offenheit ist sie
auszuhalten und positiv im Sinne eines Handlungserfolgs und kreativer Leistungen zu nutzen.
• Zuverlässigkeit
Ist die auf einem hohen Maß an fachlichem und methodischem Wissen basierende Aufmerksamkeit und
Umsicht, um Verpflichtungen, Richtlinien, Sicherheitsregeln, Termine,... exakt einzuhalten. Zuverlässigkeit ist
zugleich der Grad der Gewissheit, mit der fachliche Spezialkenntnisse und die Anforderungserfüllung erwartet
werden können.
• Dialogfähigkeit / Kundenorientierung
Ist die Befähigung einer Person, im verbalen Dialog Sympathien zu gewinnen, Sachverhalte klar zu umreißen
und diese für andere einsehbar darzustellen, notwendige Arbeits- und Handlungsschritte sicher zu begründen und
mitreißend ins Gespräch einzubringen sowie die eigene Sicht und Normen- und Werthaltungen verständlich zu
machen. Kundenorientierung bezeichnet die Dialogfähigkeit gegenüber Kunden, die Kundenpflege und die
Erfüllung eingegangener Kundenverpflichtungen.
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Abbildung 3: Vergleich der strategischen Sollprofile
Vergleich der strategischen Sollprofile (Zusammenfassung)

Gastronomie
Basiskompetenz

P

Teilkompetenz

Hotellerie
Basiskompetenz

Teilkompetenz

Delegieren

Eigenverantwortung

Eigenverantwortung

Eigenverantwortung
Einsatzbereitschaft

Einsatzbereitschaft
Glaubwürdigkeit

Einsatzbereitschaft
Humor

Glaubwürdigkeit
Lernbereitschaft

P

Loyalität
Mitarbeiterförderung
Offenheit für Veränderung
Zuverlässigkeit
A

Teilkompetenz

Touristik
Basiskompetenz

Ausführungsbereitschaft
Belastbarkeit
Innovationsfreudigkeit

F

Organisationsfähigkeit
Dialogfähigkeit/Kundenorientierung

S

Kommunikationsfähigkeit
Teamfähigkeit

A
F

S

Normativ-ethische Einstellung
Offenheit für Veränderung

P

Loyalität
Mitarbeiterförderung

Selbstmanagement
Zuverlässigkeit

Offenheit für Veränderung
Selbstmanagement

Entscheidungsfähigkeit
Zielorientiertes Führen

Zuverlässigkeit
Belastbarkeit

Beurteilungsvermögen
Dialogfähigkeit/Kundenorientierung
Kommunikationsfähigkeit
Konfliktlösungsfähigkeit
Problemlösungsfähigkeit
Sprachgewandtheit
Teamfähigkeit

A

F

S

Ergebnisorientiertes Handeln
Initiative
Analytische Fähigkeit
Fachwissen
Dialogfähigkeit/Kundenorientierung
Problemlösungsfähigkeit
Sprachgewandtheit

kommen in allen drei Branchen vor und bilden die fünf Schlüsselkompetenzen
Kompetenzen, die Gastronomie und Hotellerie gemeinsam haben
Kompetenzen, die Gastronomie und Touristik gemeinsam haben
Kompetenzen, die Hotellerie und Touristik gemeinsam haben

Quelle: eigene Darstellung

Alle drei Branchen sehen die personalen Kompetenzen - also Kompetenzen, die die Fähigkeiten beschreiben sich
selbst gegenüber klug und kritisch zu sein, sowie produktive Einstellungen, Werthaltungen und Ideale zu
entwickeln – als strategisch besonders wichtig. Hier liegen auch vier der fünf Kernkompetenzen des Tourismus.
Den aktivitäts- und handlungsbezogenen Teilkompetenzen - also die Fähigkeit alles willensstark und aktiv
umsetzen zu können und alle anderen Kompetenzen zu integrieren - werden ebenfalls in allen drei Branchen die
gleiche Bedeutung beigelegt. Wenngleich um einiges geringer als der personalen Kompetenz. Die sozialkommunikativen Teilkompetenzen, also die Fähigkeit sich aus eigenem Antrieb mit anderen
auseinanderzusetzen, kreativ zu kooperieren und zu kommunizieren, sehen vor allem die Hoteliers als strategisch
besonders bedeutsam. Ein markanter Punkt ist, dass die fachlich methodischen Kompetenzen, also die
Fähigkeiten mit fachlichem und methodischem Wissen Probleme schöpferisch zu bewältigen, als nicht
strategisch wichtig erachtet wurden.

3.2.

Identifizierung des Entwicklungsbedarfs

Durch den Vergleich der derzeit vorhandenen Kompetenzen von ca. 230 Wiener Tourismusmanagern mit den
erstellten strategischen Sollprofilen ist es möglich Aussagen über den künftigen Entwicklungsbedarf zu tätigen.
Dies immer aus der Sicht, dass die Sollprofile die Kompetenzen darstellen, die benötigt werden um bei den
künftigen Herausforderungen handlungsfähig zu bleiben und mit den derzeit aktuellen Kompetenzen verglichen
werden. Wenn hier demnach von Entwicklungsbedarf die Rede ist, ist damit gemeint, dass die aktuellen
Kompetenzen mehr forciert werden sollen um in der Zukunft handlungsfähig zu bleiben.
Der Vergleich ist auf zweierlei Weisen möglich. Erstens durch den Vergleich der derzeit vorhandenen
Kompetenzen mit den Sollprofilen. Als Ergebnis erhält man die Übereinstimmung mit den Sollprofilen in
Prozent auf der Ebene der Basiskompetenzen P – Personale Kompetenz, A – Aktivitäts- und handlungsbezogene
Kompetenz, F – Fachlich- methodische Kompetenz und S – Sozial- kommunikative Kompetenz. Es wurde ein
Kanal von 80% bis 120% Übereinstimmung festgelegt, bei dem man sagen kann, dass die Sollprofile
ausreichend erfüllt sind. Die Ergebnisse kann man folgendermaßen zusammenfassen:
•
•
•

bei allen drei Branchen bestehen bei der Personalen Kompetenz die größten Übereinstimmungen
bei allen drei Branchen bestehen bei der Sozial- kommunikativen Kompetenz die geringsten
Übereinstimmungen
weibliche Tourismusmanager weisen eine größere Übereinstimmung auf als männliche
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•

die Touristiker weisen ein viel niedrigeres Übereinstimmungsniveau auf als die Gastronomen und
Hotelliers

Zweitens ist der Vergleich möglich durch die Analyse welche Teilkompetenzen aus den Sollprofilen noch nicht
durch die derzeit vorhandenen Kompetenzen im gewünschten Ausmaß abgedeckt werden. Als Ergebnis erhält
man diejenigen Teilkompetenzen, bei denen ein Entwicklungsbedarf in den nächsten Jahren vorliegt.

Abbildung 4: Teilkompetenzen mit Entwicklungsbedarf
Vergleich der Teilkompetenzen mit Entwicklungsbedarf unter günstigen und
ungünstigen Bedingungen
günstige Bedingungen
(Alltagssituationen)

ungünstige Bedingungen
(Stress- und Konfliktsituationen)

Teilkompetenz

Teilkompetenz

Kommunikationsfähigkeit (S)
Gastronomie Ausführungsbereitschaft (A)
Organisationsfähigkeit (F)

Hotellerie

Kommunikationsfähigkeit (S)
Ausführungsbereitschaft (A)
Organisationsfähigkeit (F)

Kommunikationsfähigkeit (S)

Kommunikationsfähigkeit (S)

Eigenverantwortung (P)

Dialogfähigkeit/Kundenorientierung (S)

Normativ-ethische Einstellung (P)

Einsatzbereitschaft (P)

Glaubwürdigkeit (P)

Konfliktlösungsfähigkeit (S)
Problemlösungsfähigkeit (S)
Selbstmanagement (P)
Teamfähigkeit

Touristik

Initiative (A)

Initiative (A)

Fachwissen (F)

Sprachgewandtheit (S)

Einsatzbereitschaft (P)

Ergebnisorientiertes Handeln (A)

Quelle: eigene Darstellung

3.3.

Integration des Kompetenzerwerbes in die Aus- und Weiterbildung

In den folgenden Ausführungen soll gezeigt werden, wie man Kompetenzen im Zuge der Ausbildung und hier
speziell in Fachhochschul-Studiengängen vermitteln kann.
Der Blick liegt hier auf den fünf touristischen Kernkompetenzen, die alle drei Branchen gemeinsam haben und
im Kapitel 3.1 dargestellt wurden. Dies sind: Dialogfähigkeit/Kundenorientierung Eigenverantwortung,
Einsatzbereitschaft, Offenheit für Veränderung und Zuverlässigkeit. Die Einbindungsmöglichkeiten in die Ausund Weiterbildung soll im Folgenden detailliert dargestellt werden. Auf diese Teilkompetenzen ist ein
besonderes Augenmerk zu legen, da diese für die gesamte Tourismusindustrie für essentiell erachtet wurden.
Dialogfähigkeit/Kundenorientierung
•

•

Dialogsituationen und Diskussionen forcieren
Dialogsituationen können in Form von Rollenspielen, bei denen die Studierenden unterschiedliche
Positionen einnehmen, nachgestellt werden. Dabei sollen die Argumentation, die Überzeugungskraft
und das Auffinden von gemeinsamen Lösungen im Vordergrund stehen.
Diskussionen können sowohl im Rahmen der Lehrveranstaltungen unter den Studierenden und mit dem
Lektor als auch in Form von Podiumsdiskussionen mit Experten stattfinden.
Werte glaubhaft vermitteln
Die Dialogfähigkeit beinhaltet auch, dass Werte und Normen einer Person oder einer Institution einen
anderen glaubhaft vermittelt werden können. Im Zuge der Ausbildung kann man dieses Vermögen
dadurch fördern, dass Studierende bei Beratungen (Informationsveranstaltungen des Studienganges,
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•

Standbetreuung
bei
der
Berufs
und
Studieninformationsmesse,...)
die
betreffende
Ausbildungseinrichtung gegenüber Interessenten präsentiert. Eine weitere Möglichkeit diese Maßnahme
umzusetzen besteht darin, dass im Zuge eines Studierendenfestes die Höhersemestrigen den
Jüngersemestrigen das Image der Ausbildungseinrichtung vermitteln und dadurch auch die Community
fördern.
Teile von Lehrveranstaltungen oder ganze Lehrveranstaltungen werden von Studierenden
gehalten
Wie bei den Maßnahmen zur Förderung der Initiative sollen Studierende Inhalte der Lehrveranstaltung
selbst vorbereiten und den Kollegen präsentieren. Der Lektor greift nur bei inhaltlichen Abweichungen
ein. Durch das Präsentieren und Vermitteln von neuen Inhalten fördert man die Sprachgewandtheit.

Eigenverantwortung
•

•

•

•

Eigenständiges Denken und Mitarbeiten in den Lehrveranstaltungen fordern (fördern) und
honorieren
Die aktive Mitarbeit soll durch unterschiedliche Maßnahmen, wie z.B.: selbständiges Vorbereiten von
Lehrinhalten für die nächste Einheit, ein wesentlicher Bestandteil der Beurteilung sein.
Selbstvertrauen fördern
Durch sichtbares Feedback und objektive Leistungsbeurteilung von Leistungen mit einem hohen
Engagement seitens der Studierenden wird das Selbstvertrauen gefördert und animiert zu weiterem
eigenverantwortlichen Handeln.
Mein Engagement ist meine Zukunft
Es soll Bewusstsein geschaffen werden, dass das eigene Handeln und Verhalten maßgeblich die eigene
Zukunft beeinflusst. Dies kann durch Manager-Gespräche, in denen erfolgreiche Manager über ihren
Karriereverlauf und ihr eigenverantwortliches Agieren berichten, erfolgen.
Die Eigenverantwortung wird auch dadurch gefördert, dass man sich ziemlich früh in der Ausbildung
über die künftigen Karrierewünsche bewusst wird und auf das Erreichen dieser Ziele
eigenverantwortlich hinarbeitet. Die konkreten Karrierewünsche können durch angebotene
Vertiefungen gefördert werden.
Mehr Bereiche in die Eigenverantwortung verschieben
Es soll nicht alles vorgegeben werden (z.b. Anwesenheitspflicht), sondern selbst entschieden werden
können. Die Leistungsbeurteilung ist der Maßstab, ob man sich richtig entschieden hat (Stichwort:
weniger Pflichten – mehr eigene Entscheidung).

Einsatzbereitschaft
•

•

•

An Internet-Foren (WIKIS) beteiligen
Das Verfassen von Beiträgen in Internet Foren bzw. WIKIS fördert nicht nur die Auseinandersetzung
mit einem bestimmten Thema, sondern auch die Einsatzbereitschaft, sich mit einem Thema über das
minimal Verlangte hinaus zu beschäftigen. Die Aktivitäten und damit die Einsatzbereitschaft kann
durch ein Belohnungssystem (z.B. durch die Vergabe von Bonuspunkten im Zuge einer
Lehrveranstaltung) für die Qualität der erstellten Beiträge gefördert werden.
Angemessenes Ausmaß von Gruppenarbeiten
Durch die Vielzahl von Gruppenarbeiten kann die Einsatzbereitschaft, sich mit dem gestellten Thema
fundiert auseinanderzusetzen, sinken. Einerseits werden in einer Vielzahl parallel stattfindender
Lehrveranstaltungen Gruppenarbeiten verlangt. Durch diese Vielzahl an Gruppenarbeiten kann es bei
den Studierenden zu einer Überforderung kommen. Dies führt dazu, dass die einzelnen
Gruppenarbeiten mit einer mittelmäßigen Einsatzbereitschaft durchgeführt werden. Andererseits
verlässt sich innerhalb der Gruppe jeder einzelne auf den anderen, wodurch die individuelle
Einsatzbereitschaft sinkt.
Innerhalb des jeweiligen Semesters ist daher zu beachten, dass nicht in zu vielen Lehrveranstaltungen
Gruppenarbeiten durchgeführt werden. Unter dem Motto „weniger ist oft mehr“, sollen ein bis zwei
Arbeiten in einer Gruppe durchgeführt werden. Dies führt dann dazu, dass diese wenigen mit mehr
Einsatzbereitschaft und auf einem höheren qualitativen Niveau durchgeführt werden.
Ein weiterer Lösungsansatz besteht darin, Themen aus mehreren Lehrveranstaltungen zu einem großen
Projekt zusammenzufassen. Damit wird die Anzahl an Gruppenarbeiten dezimiert, die Themenstellung
wird interdisziplinärer und die Einsatzbereitschaft wird durch die Größe des Projektes mehr gefordert.
Große Prüfungen
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•

•

Die Einsatzbereitschaft durch das Ablegen von großen Prüfungen wird insofern gefördert, als dass die
Studierenden durch eine gute Note für den großen Aufwand zur Bewältigung des Stoffumfanges
belohnt werden. Bei kleinen Prüfungen wird eher die Einstellung gefördert einfach die Prüfung ohne
große Vorbereitung zu versuchen. Bei größeren Prüfungen dagegen ist Einsatzbereitschaft zur
Bewältigung des Lernumfanges gefragt.
Grundmotivation Fördern
Die Einsatzbereitschaft kann auch dadurch gefördert werden, dass sich Studierende darüber bewusst
sind, warum sie eine bestimmte Ausbildungseinrichtung besuchen. Die Grundmotivation kann durch
das Vorzeigen von Karrierebildern und Karrierewegen von AbsolventenInnen erhöht werden. Dies kann
in Rahmen von Kamingesprächen mit erfolgreichen Absolventen erfolgen. Eine weitere Möglichkeit ist
das bewusste Hervorheben besonderer Leistungen der Ausbildungseinrichtung.
Coaching
Tätigkeiten neben dem Studium zeigen auch von Einsatzbereitschaft. Im Zuge der Ausbildung können
solche Zusatztätigkeiten in der Form von Coachings angeboten werden. Dabei stehen höhersemestrig
Studierende den Niedrigsemestrigen als Buddy zur Verfügung und helfen so beim Studienalltag bzw.
als Lernpartner. Die Funktion des Buddys kann mit einem Anreizsystem (qualitativ z.B. Bonuspunkte
bei gewissen LVs oder gratis Zugang zu Fachkongressen oder monetär) verbunden werden.

Offenheit für Veränderung
•

•

•

•

•

Alleine ins Ausland
Ein Auslandaufenthalt (Auslandssemester, Reise ins Ausland,...), bei dem man auf sich alleine gestellt
ist ohne eine bekannte Bezugsperson (Familie, Freunde, Studienkollegen,...) und sich den anderen
Gegebenheiten stellen muss und offen auf unbekannte Personen zugehen muss, fördert die Offenheit für
Veränderung
Bei Gruppenarbeiten unterschiedliche Zusammenstellung der Gruppe durch den Lektor
gewährleisten
Durch das Zusammenarbeiten mit immer wieder neuen und unterschiedlichen Personen, bei dem man
auch die unterschiedlichsten Arbeitsweisen kennen lernen kann, wird die Offenheit für andere
Sichtweisen geschult. Es ist daher eine alternierende Gruppenzusammenstellung durch den Lektor zu
gewährleisten.
360° Feedback
Durch Feedback von den unterschiedlichsten Personenkreisen (mehrere Studienkollegen, Lektoren,...)
erhält man umfassende, unterschiedliche Fremdbilder des eigenen Handelns. Es werden einem so die
unterschiedlichsten Wirkungsweisen des eigenen Handelns bewusst. Es sollen daher in den
Lehrveranstaltungen nicht nur quantitative Leistungsbeurteilungen erfolgen, sondern auch qualitative.
unterschiedliche Unterrichtsformen
Der Einsatz von unterschiedlichsten Unterrichtsformen (Frontalvortrag, Gruppenarbeiten,
Einzelarbeiten, Problem based learning, e-learning...) fördert die Offenheit für alternative
Vermittlungsformen. Mit der Einstellung, mit den unterschiedlichsten Werkzeugen zum gleichen Erfolg
zu kommen, kann eine offene Geisteshaltung gefördert werden. Im Zuge der Curriculumserstellung ist
auf eine Ausgewogenheit der Unterrichtsformen zu achten bzw. ist eine Abstimmung unter den
Lektoren erforderlich.
Austausch zwischen unterschiedlichen Ausbildungseinrichtungen
Einzelne Lehrveranstaltungen sollen innerhalb einer (unterschiedliche Studiengänge einer Institution)
aber auch unter verschiedenen (Fachhochschule, Universität, Akademie,...) Ausbildungseinrichtungen
besucht werden können. Dies unter dem Schlagwort: „Mit offenen Augen durch die Studienlandschaft
gehen und schauen, was und wie es „die Anderen“ so machen“. Ein Beispiel besteht durch den
Austausch von Studierenden des Instituts für Tourismus- und Freizeitwirtschaft an der WU Wien mit
Studierenden des Instituts für Tourismus-Management im Zuge des Vertiefungskurses 6
(Marketingplanung – integriertes Projekt) bzw. der Lehrveranstaltung „Aktuelle touristische
Fallstudien“.
Auch ein Auslandssemester an einer anderen Universität bzw. Hochschule fördert ebenso die Offenheit
für Veränderung.
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Zuverlässigkeit
•

•
•

Lektor als Vorbild
Die Lektoren sind maßgebliche Bezugpersonen im studentischen Alltag. Durch konsequentes Einhalten
der vereinbarten „Spielregeln“ und Zielvorgaben kann der Lektor den Studierenden die Zuverlässigkeit
vorleben.
Konsequenzen bei Unzuverlässigkeit
Das hinführen zu einem zuverlässigen Verhalten kann auch, wenn alle anderen Strategien nicht wirken,
durch das Verhängen von Sanktionen erfolgen.
Lösung von Aufgabenstellungen
Durch das eigenverantwortliche Lösen von Aufgabenstellungen (im Team oder als Einzelperson) mit
klaren Zielvorgaben, bei denen der Lösungsweg selbständig zu suchen ist und negative Konsequenzen
bei Nichterfüllung der Zielvorgaben drohen, kann die Zuverlässigkeit gefördert werden. Dies kann im
Zuge von Fallstudien oder Erstellung einer Seminararbeit erfolgen.

4.

Zusammenfassung

Die Ergebnisse zeigen, die die Kompetenzen Eigenverantwortung, Einsatzbereitschaft, Offenheit für
Veränderung, Zuverlässigkeit und Dialogfähigkeit/Kundenorientierung die zukünftigen strategischen
Schlüsselkompetenzen im Tourismus sein werden.
Unter den derzeit vorhandenen Kompetenzen der Wiener TourismusmanagerInnen weisen noch einige einen
Entwicklungsbedarf auf, um die strategischen Sollprofile im gewünschten Ausmaß zu erfüllen. Hier sind vor
allem die Personentwicklungsstrategien der Unternehmen gefragt um diese Kompetenzen weiter zu entwickeln.
Um die TourismusmanagerInnen fit für die zukünftigen Anforderungen zu machen, ist es von besonderer
Bedeutung den Kompetenzerwerb durch innovative Lehr- und Lernformen in der Aus- und Weiterbildung zu
integrieren.
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1180 Wien, Tel.: +43 1 476 77 5874, e-mail: georg.pejrimovsk@fh-wien.ac.at

20

EXAMPLES OF AN INTERNATIONAL AND A NATIONAL ORGANISATION
IN THE FIELD OF TRAINING FOR TOURIST TRADES

Adolf F. Steindl
Summary: This paper will deal with the tasks and the efficiency of two organisations in the field of education in
tourism:
1) On a European level:
AEHT - Association Européenne des ecoles d'Hotellerie et de Tourisme;
founded 1989; head office: Luxembourg, [www.aeht.eu];
working languages English and French;
approximately 400 member schools in around 40 European countries;
tasks: comparison of training methods; exchange of students and teachers between members; assistance with
finding working places for students; international training of teachers in seminars and in hotels of the ACCOR
group; annual conferences with competitions for students, lectures, site visits etc.; cultivation of European
cultural traditions etc.
2) In Austria:
ÖLT - Österreichischer Verband der LehrerInnen für Tourismus:
founded 1978; association of Autrian teachers for the subjects tourism and marketing in vocational school for
tourist trades / secondary level (15 - 21 years of age); main tasks: organisation of seminars for this target group
with the administrative help of the Pedagogical Universities (in each federal province), elaboration of text books,
assistance with the reformation of curricula etc.

1) AEHT - Association Européenne des ecoles d'Hotellerie et de Tourisme:
1.1 Basics:
The AEHT is an International Non-Governmental Organisation (NGO) enjoying consultative status with the
Council of Europe.
The prime objective of the association is to promote a European outlook among Hotel and Tourism Schools
by providing a means of communication between European Hotel and Tourism Schools
by making more widely known the information about hospitality education in other countries
by encouraging exchanges of students and teachers
by creating closer links between schools and businesses
by pooling teaching methods and materials, knowledge and skills.
One of the distinctive features of the AEHT is that it includes in its activities all parties in the educational
system, not only heads of schools, but also teachers and students. A large range of events is organised to meet
the needs of all of these groups.
The AEHT is run by an Executive Board (‘Comité Directeur’ in French) made up of one representative from
each of the member countries; the membership elects a President and the Vice-Presidents. The General Secretary
and the Treasurer are appointed to their posts.
The President, Vice-Presidents, General Secretary and Treasurer make up the Managing Committee (‘Bureau’
in French).
The Association’s Statutes and the House Rules define the roles of the members of the Managing Committee and
of the Executive Board.
The minutes of the meetings of the Executive Board are available to all the Association’s members.
The Association was created in 1988 at the initiative of Jean-Paul Bernard and Martin Bruder, Head and Deputy
Head respectively of the Strasbourg-Illkirch Hotel and Tourism School, France.
At the time of its foundation in 1988 the AEHT consisted of 24 schools from 16 European countries. Over the
years it has grown considerably, and now has a membership of around 430, with an AEHT national
representative in 44 European countries.
Communication
Between members and the head office in Luxembourg mainly via internet;
Annual meeting in October / November, with General Assembly, competitions, lectures, touristic programme…
attract more than 600 students, teachers, directors;
Seminars for teachers – see below,
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Conferences for students,
Cultural events: e.g. “Christmas in Europe”, each year at the beginning of December, more than 100
participants from 12 – 15 countries, to exercise X-mas customs of the various regions of Europe…
Membership voluntary,
finances: annual membership fee (270.- € per school), grant from the government of Luxembourg, assistance in
kind by some enterprises.

1.2 Czech representative 2006 – 2009:
Mrs PhDr. Jana PODOLAKOVA
Hotelová škola,
Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
http://www.hsvos.cz
Komenského 156/III
290 60 Poděbrady
tel.: 325 612 540

1.3 Examples for teaching support by AEHT:
1.3.1 Check List for Organizing AEHT - Seminars
Principles: topical – low price – attractive venue and date
FORMS/SPECIMEN: 1. Check List – 2. Offer – 3. Specimen Invitation – 4. Registration Form – 5. Final Report
– 6. Attendance List; see/download, [www.aeht.lu/seminars/forms].
PREPARATION:
Select interesting topics – as discussed e.g. in General Assembly
fix an acceptable date / period for seminar
plan 12 months ahead of time - and inform head office and Executive Board at least 6 months before seminar:
approximate topic, date, costs …; see (form.sem.2)
give details to AEHT head office approx. 4 months before realization = they will announce the seminar…
“officially" (website...), see (form_sem_3)
Organiser: - please cooperate closely with head office in preparatory work,
– set up programme (6–8 lessons daily)
– engage speakers/lectures
– book moderately priced hotel (boarding house of school...)
– reserve meeting room(s) / meals in school
– include social activities: get-together-dinner, city tour...
All bookings/enrolments directly with the organiser (who keeps head office in Luxembourg regularly informed);
deadline 4 weeks before seminar, see (form_sem_4)
Next: head office and organiser discuss booking situation and give “OK for realization” of this event (or cancel
it, if there are not enough participants).
Participants remit payment for seminar package - to bank account of organiser – (indicate bank account in
IBAN-format and SWIFT code!) up to 2 weeks before seminar.
FINANCING:
1.) Each participant pays package price and travel costs, thus the seminar package must be really affordable!
2.) School principals should support (ideologically + financially!) AEHT- seminars = motivate colleagues from
their own schools to take part.
3.) AEHT subsidizes seminars (to help minimize the cost for participants and to serve AEHT´s ideals): sum per
person 160.—EUR (paid to organiser, max. 3000 EUR for seminars and for academic conferences, max. 1450
EUR for competitions)
4.) After enrolment deadline: organiser claims 75% of AEHT subsidy from head office (indicate account in
IBAN-format and SWIFT code!)
DURING SEMINAR: take pictures, have participants sign “Attendance List” (see “form_sem_6”)…
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AFTER SEMINAR:
Send final report to AEHT-head office (see “form_sem_5”), photos for AEHT website, attendance list with
signatures, claim remainder of subsidy from AEHT.

1.3.2 Calendar of Events for 2009
JANUARY
FEBRUARY
February 21st – 22nd
MARCH
March 3rd - 4th
March 10th – 14th
March 22nd – 25th
March 25th -29th
APRIL
April 1st
April 16th – 19th
April 20th – 22nd
April 21st – 24th
April 27th – 30th
MAY
1st week of May
Beginning of May
May 7th – 10th
JUNE
June 17th -21st
OCTOBER
October
October
October - November
NOVEMBER
November 17th – 21st
DECEMBER
December 3rd – 8th

Golden Trophy of Brescian Gastronomy, Colorno, Italy
Francoli Cup 2009 in Stresa, Lake Maggiore, Italy.
The Dining-Table of Ferenc József – Tradition and Revival in the Middle-European
Gastronomy from the 19th to the 21st Century, Budapest, Hungary
5th International Hot Dishes Competition “Antonio Nebbia”, Cingoli, Italy
Atlantic Tea Festival, Ponta Delgada, São Miguel Island, Azores, Portugal
Bartenders’ competition G&T Cup, Bled, Slovenia
International Festival of Gastronomy: Sports and Health (Topic: Motor sports), Faro,
Portugal
“Il Pesce dell’Adriatico – The fish of the Adriatic Sea” Competition, San Benedetto del
Tronto, Italy
“Bartolomeo Scappi” International Competition 2009, Castel San Pietro Terme, Italy
‘Dining with the ancient Romans’, their gastronomy, culture, history, art and music,
Oristano, Sardinia, Italy
Culinary competition « Gioacchino Rossini Gourmet », Loreto, Italy
Gastronomy Competition «GASTRO 2009 », Komiža (island), Croatia
5th competition for Hotel Receptionists and 3rd competition in City tourism (Topic:
mountains), Giulianova, Italy
Mediterranean Cuisine with summer flavor, Funchal, Madeira, Portugal
Days of the Baltic Sea Gastonomy, Warsaw, Poland
Seminar on "Mushrooms in the traditional Polish cuisine", Swidnica, Poland
Eurocup 2009 - Junior bartenders competition (16th ed.), Preşov, Slovakia
22nd AEHT Annual Conference, Dubrovnik, Croatia
18th Christmas in Europe, Poznan, Poland

1.3.3 Contribution to e-learning:
European projects
BeCult
General information: http://www.becult.org/
Gems
General information: http://www.leogems.org/
E-LINGUA: Hotel & Tourism
General information: http://www.aeht.eu/
EuroCatering
General information: http://www.aeht.eu/
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Virtex
General Information: http://www.virtex4all.com/
Virtex4all
Article on the partners’ meeting in Amsterdam in January 2009
Weblingua
General information: http://www.weblingua-europe.com/rubrique.php3?id_rubrique=20
Last Updated on Saturday, 14 February 2009 16:23

2) ÖLT - Österreichischer Verband der LehrerInnen für Tourismus:
founded 1978;
association of Austrian teachers that teach the subjects of tourism and marketing in vocational school for
tourist trades / secondary level (15 - 21 years of age);
membership voluntary, but efficient in further education for colleagues.
Main tasks:
2.1 Organisation of seminars for this target group:
Topics and speakers are selected by the representatives of the ÖLT themselves,
administrative help and financing is granted by the Pedagogical
Universities (in each federal province).
E.g. last topic of ÖLT seminar in Nov. 2008: Linz, cultural capital of Europe 2009
2.2 Annual meetings:
Discussion of present problems,
further training: knowledge of up-to-date touristic offer: visits, papers on marketing etc.
Examples 2008 (province of Salzburg), 2009: Upper Austria and Southern Bohemia.
2.3 Other work:
elaboration of text books,
assistance with the reforms of curricula, exam modalities etc.

Contact address:
Dr. Adolf F. STEINDL, tel.: 0043-7237-3232, e-mail: a.steindl@eduhi.at
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SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ROZVOJE VYSOKOŠKOLSKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

Jarmila Indrová
Souhrn: Příspěvek informuje o ukončeném projektu MMR ČR, který byl zaměřen na evaluaci vysokoškolského
vzdělávání v oblasti cestovního ruchu. Součástí příspěvku je zhodnocení současné nabídky vzdělávacích
programů vysokých škol zaměřených na přípravu manažerů pro oblast cestovního ruchu, zamyšlení nad slabými
i silnými stránkami vzdělávání a vytyčení příležitostí a hrozeb do budoucna.
Klíčová slova: cestovní ruch, vzdělávání, kvalita, SWOT analýza
Summary: This contribution includes information about the Ministry of regional development CR project,
which was focused on evaluation of university education in tourism. Part of this contribution is evaluation of
contemporary offer of universities with the view of manager`s preparation in tourism, thinking of weaknesses
and strengths of education and marking out opportunities and threats in future.
Key words: tourism, education, quality, SWOT analysis
1. Úvod
Postupující globalizace a internacionalizace ekonomik s sebou přináší řadu pozitiv, ale i zvýšení
konkurence ve všech oblastech národního hospodářství. Uspěje jen ten, kdo bude schopen udržet krok v silně
konkurenčním prostředí. Tato skutečnost nás nutí k zamyšlení nad tím, jak by měl vypadat úspěšný manažer
v oblasti cestovního ruchu - jaké by měl mít vlastnosti, znalosti a dovednosti. Novodobý cestovní ruch vyžaduje
moderní systém vzdělávání. Splňuje tyto požadavky naše školství? V čem máme rezervy? Jaké jsou naše silné či
slabé stránky? Odpověď na tyto otázky se snaží nalézt různé studie, průzkumy a hodnocení.1 Ke zkvalitnění
profesní přípravy měl pomoci i projekt MMR ČR, který se realizoval v rámci Opatření 4.2. Specifické
vzdělávání, Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 2004 -2006 s názvem „Zkvalitnění profesní přípravy
a vzdělávání v cestovním ruchu“, jenž byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
Součástí tohoto projektu byl i dílčí projekt „ Zpracování evaluace a doporučení metodiky vzdělávacích potřeb
v cestovním ruchu – oblast vysokých škol“.
2. Metoda výzkumu
Použitá metodika vycházela z požadavku zhodnotit vzdělávání manažerů pro oblast cestovního ruchu.
Studie se soustředila na analýzu vysokých škol s výukou cestovního ruchu a navázala na studie zaměřené na
evaluaci středního a učňovského školství, při respektování specifik vysokých škol. Metodika zohlednila
předpokládané trendy v oblasti vysokoškolského vzdělávání v Evropě, přihlédla ke Strategii celoživotního učení
ČR a reagovala na Aktualizaci koncepce reformy vysokého školství, která zdůrazňuje flexibilitu a prostupnost
systému vzdělávání.
V současné době existuje v České republice 26 veřejných a 46 soukromých vysokých škol2. Veřejné vysoké
školy se dále člení na fakulty, které zajišťují různé studijní programy a studijní obory. Soukromé vysoké školy se
zpravidla nečlení do jednotlivých fakult, nabízejí však různé studijní programy a obory.
Prvním krokem pro zpracování evaluace a metodiky hodnocení vzdělávacích potřeb v cestovním ruchu – oblast
vysokých škol, byla analýza studijních programů a oborů vysokých škol dle databáze MŠMT ČR. Studijní
programy a obory vysokých škol s výukou cestovního ruchu připravují manažery pro řízení různých sfér, a to
například v oblasti veřejné správy – vedoucí odboru cestovního ruchu, v oblasti zprostředkovatelů na trhu práce
pro profese v cestovním ruchu, v oblasti podnikání v cestovním ruchu – cestovní kanceláře, hotelový a
gastronomický průmysl, dopravní služby apod.
Druhým krokem bylo vytvoření databáze škol se studijními programy a obory zaměřenými na přípravu
manažerů pro oblast cestovního ruchu. Součástí byla analýza jak nabídky formálního vzdělávání, tak i nabídky
neformálního vzdělávání a informálního učení.
Třetím krokem bylo zpracování databáze škol s výukou cestovního ruchu dle předem zvolených kritérií.
Základním kritériem členění byla třístupňová struktura vysokoškolského studia (bakalář, magistr, doktor). Další
kritéria zohledněná v databázi byla:
1

Viz. např. Indrová, J.: Současný stav přípravy pracovníků v oblasti cestovního ruchu a návrh na řešení vzdělávání pro
oblast cestovního ruchu v České republice, červen 2000
2
Viz databáze MŠMT ČR
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•
•
•
•
•
•

Vysoké školy se studijním programem na bakalářském stupni studia v členění na státní a
soukromé školy, s uvedením studijních oborů.
Vysoké školy se studijním programem na magisterském stupni studia v členění na státní a
soukromé školy, s uvedením studijních oborů.
Vysoké školy umožňující bakalářské studium v distanční či kombinované formě studia
v členění na státní a soukromé školy, s uvedením studijních oborů.
Vysoké školy umožňující doktorské studium zaměřené na cestovní ruch, případně habilitaci
v oboru cestovní ruch.
Vysoké školy, které nabízejí pouze předměty zaměřené na cestovní ruch, bez ucelených
studijních programů a oborů, v členění na státní a soukromé.
Vysoké školy nabízející celoživotní vzdělávání (např. Universitu třetího věku), případně
rekvalifikační kurzy, semináře apod. jako součást nabídky neformálního vzdělávání a
informálního učení.

Při zpracování projektu autoři použili analýzu, syntézu, dotazníkové šetření, metodu komparace, brainstorming a
uskutečnili řadu rozhovorů s odborníky z praxe v rámci společných seminářů. Data potřebná ke zpracování
dílčího projektu byla získávána jak na základě sekundárních informačních zdrojů, tak i na základě primárního
výzkumu. Poděkování patří všem zástupcům vysokých škol, kteří se zapojili do dotazníkového šetření.
3. Výsledky projektu
Vysokoškolské vzdělávání patří do skupiny terciárního vzdělávání. Míra účasti obyvatelstva na terciárním
vzdělávání v České republice je nižší než ve většině zemí OECD. Podle ukazatelů OECD mělo v roce 2001
pouze 12 % Čechů ve věku 25-64 let terciární vzdělání. 3 K podstatným změnám v oblasti počtu vysokých škol
dochází po roce 1990, jejich počet se zvyšuje, což umožňuje nárůst počtu přijímaných studentů. Zásadní
institucionální změnou bylo přijetí zákona o vysokých školách v roce 1998, který umožnil zakládat soukromé
vysoké školy.
Současný stav podílu obyvatel s dosaženým terciárním vzděláním nám dokládá následující graf č.1. 4
Graf 1: Podíly obyvatel podle nejvyššího dosaženého vzdělání v roce 2006 5
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Z grafu je patrné, že podíl obyvatelstva ve věku 25 – 64 let v České republice s dosaženým terciárním vzděláním
se od roku 2001 zvýšil o 2 %, nicméně stále silně zaostává za zeměmi OECD i průměrem států EU.
3

Podle: Strategie celoživotního učení ČR, MŠMT ČR, Praha 2007
Education at a Glance, OECD 2008, prezentováno na tiskové konferenci České školství v mezinárodním srovnání, 9. 9. 2008
5
České školství v mezinárodním srovnání, Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha 2008
4
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Do roku 1990 probíhala příprava vrcholových manažerů pro práci v cestovním ruchu na území dnešní
České republiky pouze na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě mezinárodních vztahů. V současné době
má akreditované studijní obory pro přípravu středních a vrcholových manažerů pro oblast cestovního ruchu
15 vysokých škol, z toho je 8 škol veřejných a 7 škol soukromých. Podle statistiky OECD 6 patří Česká republika
mezi země s nejvyšší rychlostí změn v terciárním sektoru. Tato skutečnost se plně projevuje v oblasti vysokých
škol zaměřených na přípravu manažerů pro podniky a organizace cestovního ruchu.
Nabídka akreditovaných studijních programů v prezenční formě probíhá v současné době buď v souladu
s Boloňským procesem vytváření Evropského systému vysokého školství v rámci bakalářských studijních
programů, navazujících magisterských studijních programů a doktorských studijních programů a nebo mohou
být realizovány tzv. dlouhé (nejčastěji pětileté) magisterské studijní programy nenavazující na bakalářské
studijní programy. Ustanovení § 44 odst. 4 zákona o vysokých školách umožňuje akreditovat a následně
uskutečňovat i studijní program formou distanční nebo formou studia, jež je kombinací distančního a
prezenčního studia. Tato nabídka je určena především ekonomicky aktivním studujícím a od roku 2000 je
zaznamenáván trvalý nárůst počtu studijních programů i studentů.
Vysoké školy také mohou nabízet kurzy a programy celoživotního vzdělávání (podle § 60 zákona o
vysokých školách). Tyto kurzy jsou určeny široké veřejnosti a představují zájmové studium (např. Univerzita
třetího věku). Vysokoškolský zákon v současné době umožňuje vysokým školám poskytovat celoživotní
vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů. Pokud je studující studijního programu následně přijat
na vysokou školu, může mu být uznáno až 60 % kreditů získaných v rámci celoživotního vzdělávání. Prioritou
v rámci celoživotního vzdělávání se v poslední době stává vzdělávání seniorů – univerzity třetího věku.
Seniorem se v této souvislosti míní osoba starší 55 let. Podpora ze strany státu této formy vzdělávání souvisí
především se snahou o jejich uplatnění na trhu práce a s předpokládaným prodloužením produktivního věku, tj.
pozdějším odchodem do důchodu.
Vedle kurzů v rámci programů celoživotního vzdělávání mohou vysoké školy poskytovat i speciální
odborné vzdělávání dle požadavků hospodářské praxe, případně spolupracovat při jejich formulování a realizaci
s profesními svazy a organizacemi.
Důležitým měřítkem kvality vysoké školy je úspěšnost absolventů na trhu práce. Tento ukazatel se však
v praxi běžně nesleduje, a proto se při hodnocení vysoké školy používají pomocná kritéria hodnotící podmínky
vzdělávacího procesu, mezi které např. patří, personální obsazení vzdělávacího programu, materiální vybavení
vysoké školy apod. Tato kritéria jsou využívána Akreditační komisí MŠMT ČR a byla využita i při zpracování
projektu.
Prvním výstupem projektu bylo zpracování databáze škol se studijními programy a obory
akreditovanými na cestovní ruch. Databáze byla vytvořena zvlášť pro bakalářské studijní programy a obory a pro
magisterské studijní obory v členění na veřejné a soukromé školy. Databáze byla vytvořena k 31. 8. 2008.
V návrzích autorů bylo publikovat tuto databázi na internetových stránkách MŠMT ČR a aktualizovat ji dle
závěrů Akreditační komise MŠMT ČR vždy k 31. 12. příslušného roku. Vedle zveřejněné databáze by měly být
k dispozici i internetové stránky škol, na kterých by si uchazeči o studium mohli zjistit další potřebné údaje, jako
např.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6

Název vysoké školy
Adresa rektorátu
Jména rektora a prorektorů, kvestora a předsedy akademického senátu
Názvy jednotlivých fakult
Adresy jednotlivých fakult
Jména děkanů jednotlivých fakult
Název studijního programu
Kód studijního programu
Typ studijního programu
Forma studia
Garant studijního programu
Standardní doba studia

Education at a Glance, Paris OECD, 2006, Stat. Tab. C2.2 in Strategie celoživotního učení ČR, MŠMT ČR, Praha 2007
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Název studijního oboru
Kód studijního oboru
Garant studijního oboru
Cizí jazyk, ve kterém lze obor studovat
Rigorózní zkouška
Akreditace
Platnost akreditace
Číslo jednací akreditace
Kód studijního programu
Klasifikace kmenových oborů vzdělání

Na základě hodnocení internetových stránek jednotlivých škol bylo totiž zjištěno, že potřebné informace pro
potencionální uchazeče o studium na příslušné škole často chybí.
Vzhledem ke skutečnosti, že některé vysoké školy nabízejí předměty cestovního ruchu mimo
akreditovaných studijních programů a oborů, řešitelský kolektiv navrhuje mimo hlavní databázi vysokých škol
nabízejících studijní programy a obory zaměřené na cestovní ruch vytvořit databázi vedlejší, ve které budou
evidovány uvedené vysoké školy. V současnosti nabízí v České republice pouze předměty zaměřené na cestovní
ruch, bez akreditovaných studijních programů a oborů, 20 vysokých škol, z toho 15 veřejných a 5 soukromých.
Počet nabízených předmětů je 126.
Součástí projektu bylo i zhodnocení studijních předmětů ve vztahu k naplňování profilu absolventa a
zajištění studijních programů a oborů vlastní a další studijní literaturou. Konkrétní návrhy do budoucna se
opíraly o provedenou SWOT analýzu přípravy pracovníků pro oblast cestovního ruchu v ČR.
Tabulka 1
Analýza SWOT přípravy pracovníků pro oblast cestovního ruchu v ČR
Silné stránky

Slabé stránky

• Kvantitativní rozvoj škol na všech stupních studia

• Rozdílná kvalita výuky znemožňuje prostupnost

• Snaha reagovat na potřeby hospodářské praxe –

vzdělávací soustavy bez zvláštních přijímacích

vznik nových studijních oborů

zkoušek

• Internacionalizace výuky – zařazování odborníků ze

• Nedostatek kvalifikovaných pedagogů, zaostávání

zahraničí, mezinárodní studijní programy, odborné

jejich odměňování za hospodářskou praxí

stáže a studium v zahraničí

• Stárnutí pedagogického sboru

• Důraz na jazykovou vybavenost absolventů škol

• Nízká úroveň spolupráce s hospodářskou praxí na

• Důraz na komunikační schopnosti a využívání

společném rozvoji vědy a výzkumu.

moderních informačních technologií.
Příležitosti

Hrozby

• Možnost využití prostředků z fondů EU pro

Vzdělávání, věda a výzkum budou v České

zkvalitnění vzdělávání v cestovním ruchu

republice na okraji zájmu

• Tlak na zvyšování kvality vzdělávacího procesu z

• Práce pedagoga nebude pro mladé lidi atraktivní

EU, MMR ČR, MŠMT ČR, profesních svazů a

• Přístup ke kvalitnímu vzdělání budou mít pouze

asociací – výzva ke spolupráci

majetné vrstvy obyvatelstva

• Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při

• Kvantitativní rozvoj škol bude pokračovat na úkor

zajišťování kvalitních vzdělávacích programů

kvality

• Společné výzkumné projekty – tvorba

• Nedostatečná kvalifikace se projeví ve snížené

mezinárodních výzkumných sítí.

kvalitě služeb v cestovním ruchu.

Zdroj: Vlastní výzkum
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4. Souhrn a závěry

Tabulka 2
Vysoké školy se studijním programem na bakalářském stupni studia v členění na státní a soukromé školy,
s uvedením studijních oborů.
Číslo

1.

2.

3.

4.

5.

Název školy,
adresa
Vysoká škola
hotelová v Praze
8, spol. s r. o.
Svídnická 506,
181 00 Praha 8

Typ školy
veřejná /
soukromá
soukromá

Fakulta

Studijní program

Studijní obor

----

Gastronomie,
hotelnictví a
turismus
6501
Gastronomie,
hotelnictví a
turismus
6501

Hotelnictví
6501 R 010

Gastronomie,
hotelnictví a
turismus
6501
Gastronomie,
hotelnictví a
turismus
6501
Ekonomika a
management
6208
Řízení cestovního
ruchu
6501

Hotelnictví –
s osvědčením
Management
lázeňských služeb
6501 R 010
Management
destinace
cestovního
6501 R 021
Management
volného času 6501
R 023
Management
dopravních služeb
6208 R 162
Cestovní ruch

Vysoká škola
cestovního ruchu
a teritoriálních
studií, Ortenovo
nám. 34/1275,
Praha 7 Holešovice
Vysoká škola
logistiky o.p.s.
Palackého
1381/25
750 02 Přerov I Město
Vysoká škola
cestovního
ruchu,
hotelnictví a
lázeňství
Senovážné
náměstí 23,
110 00 Praha 1

soukromá

----

soukromá

----

Logistika
KKVO B3713

Logistika
cestovního ruchu
KKVO B 3713R008

soukromá

----

Ekonomika a
management
B6208

Management
cestovního ruchu
6501R012

Univerzita J. A.
Komenského
Roháčova 89,
130 00 Praha 3

soukromá

------

Hospodářská
politika a správa
B6202

Management
hotelů,
gastronomických
zařízení a lázeňství
6501R015
Management
cestovního ruchu
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Vysoká škola
obchodní a
hotelová s. r. o.
Brno
Bosonožská 9,
625 00 Brno

soukromá

Vysoká škola
obchodní v Praze
o. p. s
Spálená 14,
110 00 Praha 1

soukromá

VŠE Praha
nám. W.
Churchilla 4,
130 67 Praha 3
Vysoká škola
polytechnická
Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava
Slezská
univerzita
v Opavě
Na Rybníčku 1
746 01 Opava

Univerzita
Hradec Králové
Rokitanského 62,
500 03 Hradec
Králové III

-----

----

Gastronomie,
hotelnictví a
turismus
B6503

Management
cestovního ruchu

Mezinárodní
teritoriální studia
B6702

Cestovní ruch

Management
hotelnictví
6501R024

Informatika
v cestovním ruchu
Služby letecké
dopravy
v cestovním ruchu
6702R015
Cestovní ruch a
regionální rozvoj
6210R017

veřejná

Fakulta
mezinárodních
vztahů

Mezinárodní
ekonomické vztahy
B6210

veřejná

----

Ekonomika
a management
6208R

Cestovní ruch
6501R001

veřejná

Filozoficko
přírodovědecká
fakulta
Obchodně
podnikatelská fakulta

Gastronomie,
hotelnictví a
turismus
B6503

Lázeňství a
turizmus
6501R025

Ekonomika a
management
Gastronomie,
hotelnictví a
turismus
B6503
Filologie
B7310

Ekonomika
cestovního ruchu
Hotelnictví
6501R010

veřejná

Pedagogická
fakulta

Fakulta
informatiky a
managementu

Ekonomika a
management

Cizí jazyky pro
cestovní ruch –
anglický jazyk
7310R228
Cizí jazyky pro
cestovní ruch –
francouzský jazyk
7310R229
Cizí jazyky pro
cestovní ruch –
německý jazyk
7310R230
Cizí jazyky pro
cestovní ruch –
ruský jazyk
7310R231
Management
cestovního ruchu
Sportovní
management
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12.

Mendelova
zemědělská a
lesnická
univerzita
v Brně
Zemědělská 1
613 00 Brno

13.

Ostravská
univerzita
v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
14.
Univerzita
Palackého
Olomouc
Křížkovského 8,
771 47 Olomouc
15. VŠB-TU Ostrava
Ostrava-Poruba,
17. listopadu 15,
708 33

veřejná

Zootechnics

Agronomická
fakulta

Horse Breeding
and Rural
Tourism
Chov koní a
agroturistika
4103T016
Cestovní ruch

Zootechnika
N4103

veřejná

veřejná

Provozně
ekonomická
fakulta
Pedagogická
fakulta

Fakulta
tělesné
kultury

Ekonomika a
management
Tělesná výchova a
sport
M7401

Rekreologie

Tělesná výchova a
sport
M7401

Rekreologie
7401R003

Ekonomika a
management
B6208

Ekonomika
cestovního ruchu
6501R006-00

veřejná

Ekonomika
cestovního ruchu
6501R006-02
Zdroj: Vlastní výzkum

Tabulka 3
Vysoké školy se studijním programem na magisterském stupni studia v členění na státní a soukromé
školy, s uvedením studijních oborů.
Název školy, adresa

Vysoká škola hotelová
v Praze 8, spol. s r. o.
Svídnická 506, 181 00
Praha 8
Vysoká škola obchodní
v Praze, o.p.s.
Spálená 14,
110 00 Praha 1
VŠE Praha
nám. W. Churchilla 4,
130 67 Praha 3
Univerzita Palackého
Olomouc, Fakulta
tělesné kultury
Křížkovského 8, 771 47
Olomouc

Typ školy
(veřejná /
soukromá)
soukromá

soukromá

Studijní program

Gastronomie, hotelnictví a
turismus
6503
Mezinárodní teritoriální studia

Studijní obor

Management
hotelnictví a lázeňství
6501 T 013
Management
cestovního ruchu

veřejná

Mezinárodní ekonomické
vztahy

Cestovní ruch

veřejná

Tělesná výchova a sport
M7401

Rekreologie
7401R003

Zdroj: Vlastní výzkum

Výsledky dílčího projektu „Zpracování evaluace a doporučení metodiky vzdělávacích potřeb v cestovním ruchu
– oblast vysokých škol“ jsou součástí celkového projektu MMR ČR – „Zkvalitnění profesní přípravy a
vzdělávání v cestovním ruchu“ a byly prezentovány na konferenci k danému projektu dne 9. 12. 2009, kde vedle
zástupců jednotlivých škol, hospodářské praxe a profesních svazů a sdružení byli i zástupci MŠMT ČR a
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NÚOV ČR. Věřme, že náměty uvedené v dílčích projektech se stanou podkladem pro konkrétní opatření ke
zlepšení kvality vzdělávání pracovníků pro oblast cestovního ruchu.
Literatura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indrová J., Petrů Z.: „Současný stav přípravy pracovníků v oblasti cestovního ruchu a návrh na řešení vzdělávání
pro oblast cestovního ruchu v České republice“. Studie. MMR ČR, Praha 2000.
Indrová J., Jarolímková L., Királ`ová A., Petrů Z., Štěpánek P.: Zpracování evaluace a doporučení metodiky
vzdělávacích potřeb v cestovním ruchu – oblast vysokých škol, fáze I-III, MMR ČR, Praha 2008
Strategie celoživotního učení ČR. MŠMT ČR, Praha 2007, ISBN 978-80-254-2218-2
Aktualizace koncepce reformy vysokého školství. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/aktualizacekoncepce-reformy-vysokeho-skolstvi
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. MŠMT ČR, 2007
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Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007 – 2013. MMR ČR
Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby
platnosti akreditace studijních programů a jejich oborů. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/standardyakreditacni-komise-pro-posuzovani-zadosti
Vzdělávání a odborná příprava v Evropě: různé systémy, společné cíle do roku 2010. Evropská komise
Vzdělávání a odborná příprava 2010: naléhavé reformy jako podmínka úspěchu Lisabonské strategie. Evropská
komise

Kontaktní údaje:
Doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., vedoucí Katedry cestovního ruchu, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta
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VÝSLEDKY VÝZKUMU DISPARIT V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Karel Nejdl
Abstrakt: Vysoká škola hotelová v Praze věnuje systematickou pozornost vědě a výzkumu zejména ve vztahu
k cestovnímu ruchu. Svědčí o tom dosavadní výsledky práce řešitelského týmu VŠH složeného ze zástupců
vysokých škol, jmenovitě Univerzity Hradec Králové, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Mateja Bela
v Banské Bystrici při řešení projektů získaných ve veřejných soutěžích Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky.
Klíčová slova: Vysoká škola hotelová v Praze, ministerstvo pro místní rozvoj, výzkum cestovního ruchu,
společensko-ekonomické disparity a jejich řešení rozvojem cestovního ruchu, kritéria pro výběr vhodných
oblastí cestovního ruchu
Abstract: Institute of Hospitality Management in Prague pays a systematic heed mainly to tourism-related
science and research. This fact is reflected in existing records of the IHM researchers´ team, consisting of
university members, namely of the University of Hradec Králové, Masaryk University in Brno and Matej Bela
University in Banská Bystrica, and successful solution of projects acquired through the Czech Ministry of
Regional Development’s competitive bidding.
Key words: Institute of Hospitality Management in Prague, Ministry for Regional Development, tourism-related
research, social-economic disparities and their alleviation by means of tourism development, selection criteria
for suitable tourism areas
Úvod
Letošní rok představuje pro Vysokou školu hotelovou v Praze (VŠH) zásadní milník v její existenci. Před
10 lety, tj. v roce 1999, byla zahájena výuka na bakalářském stupni výuky formou prezenčního studia. Měli
jsme to štěstí a čest býti vůbec první vysokou školou v ČR zaměřenou komplexně na obor hotelnictví v historii
Československa i ČR. Současně bylo od počátku obsahem výuky souborné studium problematiky cestovního
ruchu. Do prvního ročníku nastoupilo 89 studentů a každoročně se počty dynamicky zvyšovaly. V letošním
akademickém roce máme 2.371 studentů ve dvou studijních programech (Ekonomika a management, 1999 a
Gastronomie, hotelnictví a turismus, 2003) a 8 studijních oborech, v prezenční a kombinované formě studia.
Máme také dva specifické typy studia – Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných předmětů a
MBA ve spolupráci s Pražskou mezinárodní manažerskou školou při VŠE Praha. Po skončení tohoto
akademického roku budeme mít cca 3.000 absolventů.
Vysoká škola hotelová v Praze, byla jednou ze 3 prvních soukromých vysokých škol, jež zahájily v České
republice v roce 1999 výuku.
Věda a výzkum na VŠH
Po rozběhu výuky začala být věnována pozornost i výzkumným aktivitám. To bylo umožněno, kromě jiného,
úzkým sepětím školy s praxí jak v hotelnictví, tak cestovním ruchu obecně. Filosofie Vysoké školy hotelové
v Praze vychází z principu, že terciární školství je založeno na třech základních aktivitách – vzdělávání,
výzkumu a službě společnosti (tj. produkce a distribuce znalostí a inovačního potenciálu). Praktickým výstupem
tohoto přístupu je např. založení specifické strukturní jednotky školy – Výzkumného centra VŠH v roce 2005.
Vědecká a výzkumná činnost VŠH v Praze vychází ze základní premisy, že věda a výzkum jsou přirozenou a
zároveň nezbytnou součástí aktivit vysokých škol, tím spíše odborných vysokých škol. Strategickým
dokumentem pro tuto oblast je Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠH na období
2006 – 2010 spočívající na následujících pilířích:
• Vlastní výzkumná činnost – založená na řešení výzkumných úkolů vypisovaných Ministerstvem pro
místní rozvoj České republiky, odborným rezortním orgánem (ministerstvem) pro turismus, hotelnictví
a gastronomii, případně dalšími nositeli výzkumných aktivit v oboru turismus, hotelnictví a
gastronomie, např. Asociace turistických informačních center a Institut evropské demokracie. Po
rekonstrukci systému výzkumné činnosti prostřednictvím Grantové agentury České republiky se
předpokládá spolupráce s touto institucí a s dalšími nositeli institucionální podpory vědy a výzkumu tak
jak je stanoveno v dokumentu Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR.
• Spojení výzkumných aktivit s výukou, např. aktuálním přenosem získaných informací do obsahu
výuky, zapojením vybraných studentů do dílčích výzkumných aktivit účastí na terénních výzkumech
nebo tématy bakalářských a diplomových prací.
• Aktuálním předáváním poznatků z výzkumu odborné praxi, formou pravidelných kolokvií a seminářů,
jichž se účastní zástupci jak teoretické fronty tak profesionálních organizací a samosprávy.
• Publikační činnost – spočívající
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jednak ve vydávání časopisu VŠH pro vědu a informace Czech Hospitality and Tourism Papers –
Hotelnictví, lázeňství, turismus, jediného vědeckého, recenzovaného neimpaktovaného časopisu
v České republice pro oblast cestovního ruchu obsaženého v seznamu Rady pro výzkum a vývoj
platném do roku 2013,
- jednak v editování skript pro výuku odborných předmětů.
• Účast v odborných týmech Ministerstva pro místní rozvoj České republiky ke koncepčním a
metodickým dokumentům, spolupráce s dalšími orgány a organizacemi v oboru zabývajícími se
výzkumem a koncepční činností a působícími v oblasti teorie cestovního ruchu a hotelnictví.
V současnosti Vysoká škola hotelová v Praze realizuje na základě veřejné soutěže Ministerstva pro místní
rozvoj České republiky již druhý dlouhodobý výzkumný úkol. Od roku 2007 se naše škola zabývá projektem
Výzkum domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vztahu k zmírnění společenskoekonomických disparit. Cílem tohoto čtyři a půl roku trvajícího výzkumu je definovat a navrhnout konkrétní
postupy pro praxi, jak by bylo možné některé disparity zmírňovat, nebo postupně odstraňovat i s přispěním
rozvoje cestovního ruchu. Z podstaty cestovního ruchu, resp. jeho rozvojových atributů vyplývá, že právě on má
unikátní schopnost při vytvoření vhodných podmínek výrazně přispět k ekonomickému a sociálnímu rozvoji
regionů, nebo alespoň k odstraňování jejich disparit. Z poznatků v zahraničí, jmenovitě z evropských států, lze
uvést řadu konkrétních příkladů, jak s promyšlenou a vhodně strukturovanou pomocí turismu již postupně,
velice úspěšně došlo k rozvoji oblastí, hospodářsky slabých či strukturálně postižených (např. s nízkými
pracovními příležitostmi, s úpadkem průmyslu či venkova apod.), došlo k pozitivní diverzifikaci jejich
ekonomických činností a k překonávání negativních strukturálních změn.
Rokem 2009 vstupujeme zhruba do druhé poloviny výzkumného cyklu. V předcházejícím období řešitelský
tým byl složený ze zástupců čtyř vysokých škol – Vysoké školy hotelové v Praze, Univerzity Hradec Králové,
Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici a dále České centrály cestovního
ruchu – CzechTourism. Na základě vytyčeného dílčího cíle řešení byly navrhnuty základní nástroje a možnosti
efektivních opatření ke snížení odhalených regionálních disparit vyvolaných nežádoucí lidskou činností
rozvojem domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu, které lze strukturovat takto:
cílené, efektivní vynakládání a alokace finančních prostředků na rozvoj infrastruktury a
suprastruktury cestovního ruchu, přednostní uplatňování principu sdružování finančních a
ekonomické
ostatních zdrojů
koordinace a spolupráce veřejného a soukromého sektoru na všech stupních řízení
organizační
cestovního ruchu, z pohledu horizontálního i vertikálního
soustavné vzdělávání a výchova pracovníků zabezpečujících služby cestovního ruchu a
vzdělávací
osvětové působení na obyvatelstvo v dané destinaci
uplatňování metod a postupů s využitím mezinárodních zkušeností a současných poznatků
metodologické
výzkumu
-

Za efektivní opatření jsou přitom považovány konkrétní, časově kontrolovatelné postupy
realizace rozvoje destinace, využitelné následně v praxi, zejména ve vztahu k:
• materiálně-technické základně cestovního ruchu,
• marketingu cestovního ruchu,
• společensko-ekonomickému vývoji,
• šetrnému využívání přírodních a kulturně-historických předpokladů.
V dalším kroku řešitelský tým analyzoval obecně platná možná opatření a jejich aplikaci při konstrukci
modelu pro vhodné oblasti ve vybraných regionech České republiky. Návazně s pomocí anketních šetření a
terénního průzkumu pokračovaly práce řešitelského týmu ve vybraných konkrétních regionech v České
republice, a to v návaznosti na zpracovanou definici tří základních druhů oblastí cestovního ruchu vhodných
k řešení společensko-ekonomických disparit (viz obr. 1).
Obr. 1: Základní druhy oblastí pro řešení společensko-ekonomických disparit
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Zdroj: Franke, A. – vlastní schéma
Záměrem bylo vybranými oblastmi pokrýt všechny tři skupiny oblastí a zároveň zvolit územní celky, v nichž
disparity dosahují značné intenzity.
Byly vybrány následující oblasti pro práci řešitelského týmu:
• s převažujícími kulturně-historickými předpoklady – Klášterecko, Českokrumlovsko (část Český
Krumlov a jeho bezprostřední okolí),
• s převažujícími přírodními předpoklady – Mikulovsko, Králicko, Lipensko (část širšího regionu
Českokrumlovsko).
Z uvedeného je zřejmé, že každý z vybraných územních celků má svá specifika vyplývající z kvantity a
kvality existujících a potenciálních předpokladů cestovního ruchu, což činí dílčí výstupy i závěrečný budoucí
výstup reprezentativnějšími, s možností jejich širšího využití. Vedle oblastí s jednoznačně převládajícími
předpoklady buď přírodními nebo ostatními je zde i oblast Českokrumlovsko, skládající se ze dvou relativně
rozdílných podoblastí. Při výběru oblastí byla dodržena smluvně stanovená kriteria a zároveň do šetřeného
vzorku byly vybrány i oblasti vyžadující pro efektivní zhodnocení indukované investice.
Byly zpracovány analýzy přírodního, kulturně-historického a společensko-ekonomického potenciálu,
analyzovány dostupné statistické podklady, provedeny anketní šetření o rozvoji domácího i příjezdového
cestovního ruchu ve vztahu k dané destinaci včetně základních indikátorů (zejména profil návštěvníka,
ekonomický význam cestovního ruchu, podnikatelské klima – koordinace a spolupráce lidského faktoru,
organizační struktura a řízení). Členové řešitelského týmu navázali spolupráci s níže uvedenými obcemi:
• Klášterec nad Ohří, Kadaň (Pernštejnské informační centrum – Pernštejn, Vejprty, Osek, Výsluní,
Nepomyšl, Loučná)
• Český Krumlov, Kaplice, Lipno nad Vltavou, Frymburk, Horní Planá, Černá v Pošumaví, Rožmberk
nad Vltavou, Vyšší Brod, Zlatá Koruna, Křemže, Kájov
• Mikulov (DSO – Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice,
Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klenotnice, Milovice, Novosedly, Nový Přerov, Pasohlávky,
Pavlov, Perná, Sedlec)
• Králíky, Červený Potok, Dolní Morava.
Dalším výsledkem výzkumných prací v roce 2008 bylo na základě shromáždění potřebných podkladů
zpracování modelu souboru opatření k rozvoji domácího a příjezdového turismu ve vhodných oblastech s cílem
jeho využívání v praxi a vytvoření modelu postupů při kvantifikaci ekonomického efektu vyvolaného z investice
do rozvoje ubytovacích a komplementárních služeb cestovního ruchu. V letošním roce je v souladu s časovým
harmonogramem tato problematika dále rozpracovávána formou vzorových pilotních projektů v uvedených
vybraných oblastech, včetně kvantifikace ekonomického efektu.
Při realizaci výzkumných úkolů stanovených smlouvou o projektu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a
Vysokou školou hotelovou v Praze byla věnována pozornost i dalším aktuálním tématům mezinárodního i
tuzemského turismu. Jednalo se především o problematiku inovací v mezinárodním cestovním ruchu a jejich
aplikaci v tuzemském turismu se zaměřením na pozitivní vliv inovací na rozvoj cestovního ruchu v regionech.
Dalším vysoce aktuálním a významným tématem byla problematika udržitelného rozvoje turismu ve vztahu
k výzkumu cestovního ruchu a vzájemnému vztahu udržitelného cestovního ruchu a regionálního rozvoje.
Důležitou činností řešitelského týmu v období od zahájení výzkumu do konce roku 2008 byla cílevědomá
pozornost věnovaná operativnímu zveřejňování a prezentaci dosavadních výsledků. Na Vysoké škole hotelové v
Praze se uskutečnila vědecká kolokvia k dílčím výstupům projektu a ke zmíněné problematice vlivu inovací na
rozvoj turismu. Na popud Vysoké školy hotelové v Praze a Vysoké školy obchodní v Praze se poprvé uskutečnil
specializovaný seminář pro odbornou veřejnost na veletrzích cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2008
v Brně a s velkou pozorností proběhl úspěšně v lednu 2009 v Brně na veletrzích cestovního ruchu GO a
REGIONTOUR druhý seminář k cestovnímu ruchu organizovaný Vysokou školou hotelovou v Praze s podporou
akciové společnosti Veletrhy Brno k problematice výzkumu cestovního ruchu ve vazbě na udržitelný rozvoj
cestovního ruchu, jeho segmentaci a zkoumaný úkol WD-37-07-2. Výsledky prací řešitelského týmu jsou
průběžně zveřejňovány ve zvláštních číslech recenzovaného časopisu VŠH pro vědu a informace Czech
Hospitality and Tourism Papers – Hotelnictví, lázeňství, turismus, která jsou po konzultacích s ministerstvem pro
místní rozvoj rozesílána na krajské úřady, vybraným obcím, organizacím cestovního ruchu či vysokým školám.
Dosavadní výsledky výzkumné činnosti řešitelského týmu jsou rovněž průběžně zveřejňovány v časopise
C.O.T. Business a na internetovém portálu VŠH, kde byla zřízena rubrika „Věda a výzkum“ –
www.vsh.cz/vyzkum. V akademickém roce 2008/2009 budou postupně na VŠH využívány dosud zpracované
výsledky výzkumu i v přednáškové činnosti a bylo již zadáno 15 bakalářských a diplomových prací ve vazbě na
prováděný výzkum. Obdobně jsou zadávány studentům práce i na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy
univerzity v Brně a na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.
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Závěr
V další činnosti Výzkumného centra VŠH bude zaměřena pozornost zejména v těchto směrech:
• důsledně naplňovat požadavky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky při řešení získaných
výzkumných projektů s cílem jejich operativního využívání v praxi,
• rozšířit postupně činnost i na řešení problematiky navazující na oblast cestovního ruchu, např. v první
etapě na problematiku hotelnictví,
• přispět k cílevědomému posilování konstruktivní spolupráce výzkumné sféry cestovního ruchu v České
republice od jednotlivých expertů, přes specializované soukromé organizace po řídicí orgány státní a
veřejné správy cestovního ruchu k prohlubování jejich poznatků z výzkumu cestovního ruchu včetně
zahraničních a tak i k minimalizování „výzkumu již objeveného“ a k posilování racionálního
vynakládání finančních prostředků,
• přispět k vyhledávání a podpoře studentů na VŠH i dalších vysokých školách majících ve své náplni i
problematiku cestovního ruchu, aby jejich talent byl využit v jejich dalším působení ve výzkumu
v cestovním ruchu.
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KOMPETENCE ODBORNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU
Jiří Štyrský
Souhrn: Příspěvek hledá souvislosti mezi vznikem a významem kompetencí a odborným vzdělávacím
systémem na vysoké škole
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„Cesty začínají někde hluboko v koutku duše, kde jako semínko vyklíčí nejdříve nesmělá, neurčitá touha
proměňující se pomalu a neodvratně v odhodlání opustit bezpečný a jistý domov a vydat se do neznáma….
Přijdou večery nad knížkami a atlasem světa, semínko roste a roste, modravé dálky dostávají pevné obrysy a
jména… Tyhle přípravy a těšení patří k těm nejkrásnější okamžikům cest……“
Lucie a Pavel Novákovi ..2008

Domnívám se, že uvedený úvodní citát mladých cestovatelů po krásném himalájském Ladaku nejen
vystihuje smysl a význam cestování, ale zároveň nevtíravě upozorňuje na to, že k tomu, abychom
plánovanou cestu skutečně prožili, je nutné se velmi pečlivě připravit, tedy být KOMPETENTNÍ k cestě od
úmyslu k realizaci a prožitku. Právě prožitkovost – tedy intenzivní vědomé zážitky jsou nedílnou součástí
moderního turismu a rekreace. Tato percepce krajiny, kulturního a sociálního prostředí, tento genius loci
může a musí být umocněn právě pečlivou přípravou před cestou, dobře zorganizovaným produktem, který
připraví cestovní kancelář a může zprostředkovat cestovní agentura, odpovědnou a zasvěcenou prací
průvodce poznávacího zájezdu nebo aktivního rekreačního pobytu. Zdá se, že toto je základním obsahem
toho, čemu říkáme kompetence odborníků v cestovním ruchu, kteří stále častěji připravují nebo alespoň
napomáhají přípravě i individuálních turistů.
KOMPETENCE může být charakterizována jako rozsah působnosti nebo činnosti, souhrn oprávnění
a povinností svěřených právní normou určitému orgánu nebo organizaci, příslušnost po odborné nebo věcné
stránce, funkční a služební pravomoc. (Akademický slovník cizích slov. Academia, Praha, 2000, str.404).
Kompetencí můžeme rozumět uplatňování získaných poznatků v rozmanitých situacích. Je to i schopnost
účinně jednat v těchto situacích na základě znalostí, zkušeností, hodnot a dispozic, které jedinec získává a
rozvíjí nejen v konkrétní praxi – ale i aktivní účastí na příslušném vzdělávání, která ovšem v případě
odborníka v cestovním ruchu má nejen odbornou – ale i velmi důležitou psychologickou a kultivační rovinu
(NECHVÍLOVÁ 2006).
Kompetence je poněkud módní slovo, které se dá vyjádřit i jako pravomoc, příslušnost, působnost,
oprávněnost, povolanost, příslušnost, způsobilost – rozsah působnosti. Kompetenční minimum je
charakterizováno jako soubor vědomostí a dovedností vyjadřujících základní způsobilost pro výkon určité
profese. Jsou to takové znalosti, schopnosti a dovednosti, s jejichž pomocí je možno zastávat určité role a
funkce, které jsou vhodné k zvládání problémů měnících se i nepředvídatelně v průběhu činnosti a vedou ke
způsobilosti, tedy ke schopnosti jednat přiměřeně v určité situaci (BĚLECKÝ 2004-2005).
Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční,
mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání a
aktivního získávání zkušeností (http://cs.wikipedia.org.wiki_kompetence)(2007).
Při konkrétním rozboru příslušných kompetencí můžeme vycházet i z ekonomického významu
cestovního ruchu. 59 milionů turistů např. ve Španělsku a 12,9 milionů turistů v České republice v roce 2007
představují řádově 11-12% podíl na zaměstnanosti a tvorbě hrubého domácího produktu. Nárůst počtu turistů
v ČR ve srovnání s rokem 1988 přesahuje 700%! Jen tento příklad jistě dokazuje nesporný ekonomický
význam cestovního ruchu. Logicky z těchto souvislostí plyne, že cokoli může posloužit ZKVALITNĚNÍ
cestovního ruchu má i ekonomický efekt. Nejen ovšem ekonomický. Za velmi důležitý lze považovat i efekt
KULTIVAČNÍ. Jeho kvalita je ovšem závislá na pojetí speciálního vzdělání.
V současné době se tímto vzděláváním zabývá 25 vysokoškolských pracovišť, 12 vyšších škol a
několik desítek škol středních. Osobně se domnívám, že pro budoucnost je možné jen pomaturitní (tedy
především vysokoškolské) vzdělávání moderních odborníků v cestovním ruchu. V podmínkách hlavně
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budoucí konkurenceschopnosti na trhu cestovního ruchu budeme skutečně potřebovat vysoce specializované
odborníky, kteří si během studia osvojí schopnosti a dovednosti, které jim umožní správně odhadovat,
v dostatečném předstihu formulovat poptávkové trendy, strategické koncepty dalšího rozvoje cestovního
ruchu. Velmi důležitým předmětem jejich konkrétní činnosti musí být vytváření dlouhodobě
konkurenceschopných produktů, které budou respektovat podmínky trvale udržitelného cestovního ruchu
(turismu a rekreace).
Další odborníci budou zaměřeni na uplatňování dovedností spojených s modelováním komerčně
vděčných a ochranářských aktivit v podmínkách samozřejmého trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu
v objektech přírodního a kulturního dědictví (památky UNESCO, přírodní rezervace a národní parky,
přírodovědecké a kulturně-historické naučné stezky). Nedílnou součástí dovedností odborníka v cestovním
ruchu je i jeho mnohostranná průvodcovská činnost a zodpovědná činnost delegátů.
Jde o kombinaci řídící a prognostické činnosti s praktickým výkonem funkcí spojených s vytvářením
nabídky, propagací a prodejem i s konkrétní prací s klienty.
Ekonomický význam cestovního ruchu a moderní povaha zaměření činnosti odborníků v tomto
odvětví logicky formuje i žádoucí profil absolventa speciálně zaměřené vysoké – nebo vyšší školy.
Předpokládáme, že jakýmsi základním stupněm vysokoškolského studia je bakalářské – tříleté studium, jehož
absolvent je kvalifikován pro střední stupeň řízení zařízení cestovního ruchu (cestovní kancelář, cestovní
agentura), pro práci v informačním středisku, může pracovat jako specialista v příslušných odborech
pověřených úřadů, magistrátů měst a útvarů krajských úřadů. Absolventi se uplatňují v moderně vedených
kulturních a společenských zařízeních (muzea, hrady, zámky, památkové rezervace, skanzeny, kulturní domy
apod.). Absolvent bezpečně zvládá i profesionální průvodcovskou činnost i práci delegáta. Měl by být
schopen i podnikatelské činnosti v oboru.
Absolvent magisterského (inženýrského) stupně (který by měl být dvouletý navazující) by mě být
schopen navrhovat a realizovat strategické koncepty, prokazovat schopnost analyzovat a vyhodnocovat
konkrétní výsledky činnosti zařízení, která řídí. Měl by být schopen podílet se tvůrčím způsobem na
organizaci a odborné náplni odborných setkání pracovníků cestovního ruchu a měl by získat dovednosti a
zkušenosti z práce s důležitým partnery na regionální i celostátní úrovni (ORIEŠKA 2008).
Ze všech popisovaných souvislostí plyne, že rozsah příslušných kompetencí je značně rozsáhlý a
vyžaduje jistý stupeň zralosti budoucího specialisty (domnívám se, že to velmi obtížně může zajistit střední,
i když specializovaná střední škola nebo dokonce učiliště – již vzhledem k věku a zkušenostem studentů a
žáků). Při naznačené povaze vzdělávání předpokládáme nejen hluboký zájem o obor, ale i zcela zřejmou
potřebu takového aktivního vztahu k odbornosti, který v mnoha směrech prostě přesahuje běžné požadavky
studia, zkoušek, zápočtů, tvorby a obhajoby bakalářské a diplomové práce i absolvování státních závěrečných
zkoušek.
Musíme, v zájmu kvality absolventů vyžadovat takové přístupy ke studiu, které by byly typické
STAVEM PERMANENTNÍHO ZNALOSTNÍHO NEKLIDU, KTERÝ JE TOLIK POTŘEBNÝ
PŘEDEVŠÍM SVÝM TVŮRČÍM SEBEPŘESAHEM. Že logickou potřebou takto orientovaného studenta a
absolventa je potřeba permanentního celoživotního vzdělávání je potom zcela zřejmé.
V této souvislosti je možné jistě uvažovat o kompetencích odborníka cestovního ruchu, které se
snažíme spoluvytvářet orientací odborného vzdělávání – ale domnívám se, že je nutné neméně důrazně
uvažovat a diskutovat o
KOMPETENCÍCH ODBORNÍKŮ, KTEŘÍ VZDĚLÁVAJÍ BUDOUCÍ
ODBORNÍKY V CESTOVNÍM RUCHU!!! (V TOMTO SMYSLU JE VELKOU INSPIRACÍ ZÁSADNÍ
ČLÁNEK kolegyně Šárky Tittelbachové „Věda, výzkum a vzdělávání v turismu – cesta ke zvýšení
konkurenceschopnosti turistických destinací“ uveřejněný v časopise CESTOVÁNÍ včera a dnes, roč .5.,
prosinec 2008, č.1., str. 4-5).
Před výčtem nejdůležitějších kompetencí odborníka v cestovním ruchu bude užitečné a logické
provést určité shrnutí nejdůležitějších a nepominutelných požadavků na metodologicky zvládnuté konkrétní
předměty, které jsou nutným předpokladem vytváření žádoucích kompetencí. Kolegyně Tittelbachová totiž
ve své stati uvádí. „Zdánlivá nepotřebnost vzdělání spolu s nízkou úrovní příjmů je hlavní příčinou extrémně
nízkého podílu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v tomto odvětví.“
Z rozsáhlé, několikaleté diskuse nad problémy a zaměřením vysokoškolského vzdělávání odborníků
v cestovním ruchu plyne:
- ideálním prostředím pro takto zaměřené vzdělávání je fakulta ekonomického a managerského
zaměření
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- nezbytnou součástí vzdělávání je i důkladná a delším zahraničním pracovním pobytem ověřená
jazyková kompetence absolventů
- již během studia je nutná aktivní a smysluplná řízená praxe v zařízeních cestovního ruchu doplněná
o konkrétní účast odborníků z praxe při výuce především teoretických a technologických předmětů během
celého studia
- pro budoucí konkurenceschopnost je nutné i specializované vzdělávání v aplikované
informatice,kreativním managementu, animaci atraktivit, krizovém managementu a marketingu v cestovním
ruchu
- nezastupitelnou kultivační roli hrají předměty spojené s řešením multikulturních problémů (dějiny
kultury a architektury, kulturní a historický seminář apod.)
- praktická a regionální geografie tvoří potom základ smysluplné tvorby produktů i informační bázi
pro práci průvodců a delegátů. Rovněž je nutno zdůraznit kultivační význam geografických disciplin
- nedílnou součástí vzdělávání je i podstatně větší rozsah psychologických disciplin, včetně
komunikačních dovedností, etiky a rétoriky
Opět si dovolím citovat stať Šárky Tittelbachové: „Co však oblast turismu naprosto postrádá, je
zkoumání vlivu cestování na rozvoj člověka. Působí změna pobytu na rozvoj osobnosti. Jaké jsou motivy
turistů?“
- pro budoucnost se zdá nezbytné jisté propojení cestovního ruchu a turismu jako odvětví úzce
komunikující se sportem a přesněji nazývané „sportovně rekreační aktivity“. Proto je nutné umožnit
zájemcům profilovat se v dovednostech v oblasti rekreačních sportů a sportů a pobytu v přírodě
(vysokohorská turistika a horolezectví, cykloturistika, vodáctví a rafting a další s možnostmi specializace pro
turisty seniory a handicapované turisty)
Z uvedeného zaměření nutně tedy plyne závěrečný komplex kompetencí, které by měl moderně
vzdělaný odborník v cestovním ruchu zvládat a uplatňovat:
-

schopnost a touha neustále se vzdělávat

-

dovednost aktivně používat nejméně dva cizí jazyky (ideálně do úrovně tlumočnictví a
překladatelství

-

schopnost týmové práce

-

schopnost analyzovat efektivnost příslušných zařízení a pružně reagovat na nové požadavky

-

schopnost komunikovat s klienty jako prodejce i jako průvodce a delegát

-

dovednost aplikovat moderní informační technologické postupy ve své činnosti

-

schopnost osvojit si dovednosti spojené s využitím multimediální techniky při propagaci produktů
cestovního ruchu

-

dovednost zpracovat a vyhodnocovat programy a koncepce v oblasti turismu a rekreace

-

posuzovat a vyhodnocovat význam turismu a rekreace v regionálním rozvoji

-

schopnosti být kreativní a pružný, ochotný k pozitivním změnám

Tento základní výčet nutných kompetencí není jistě vyčerpávající – ale snad jejich zdůraznění ve
vazbě na odborné a kultivační zaměření žádoucí vysokoškolské přípravy může opět povzbudit tolik
potřebnou diskusi nejen nad profilem pracovníka v cestovním ruchu – ale i nad profilem příslušných
specializací při organizování a inovacích vysokoškolského studia cestovního ruchu (turismu a rekreace). Vše
má sloužit jedinému cíli – vychovat kompetentního, moderního, dlouhodobé konkurence schopného tvůrčího
odborníka v oboru, který má nesporný kultivační význam pro velmi širokou veřejnost a nezanedbatelný
ekonomický efekt.
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DIE BESONDERHEITEN UND DIE PROBLEME DER TOURISTISCHEN AUSBILDUNG
AN DEN HOCHSCHULEN IN RUSSLAND
Alexandra Zakharova
Summary: Peculiarities and problems of tourist education in Russia are caused by a lot of historical,
geographical, cultural, legal and social factors. These factors can be divided conditionally into objective
development of tourism branch defined by specificity in Russia and subjective, arising from higher education
problems in the country as a whole and tourist education in particular. The authors say about many problems
such as scientifically-methodical maintenance, practical preparation of students to professional work, creation of
continuous training system in tourism sphere, training programs unification, recognition of Russian diplomas of
tourist education in the world.
Key words: tourist education, problems of tourism, tourism in Russia, tourist destination.
1. Die Originalität Russlands wie der touristischen Region
Russland – das Land der unbeschränkten Möglichkeiten für die Reisen und die Erholung. Nach dem Zerfall
der UdSSR Russlands ist ins Erbe in Form von 26 Kurregionen und den Heil-Gesundheitsgeländen der föderalen
Bedeutung und mehr 3 Tausenden Gelände der regionalen und lokalen Bedeutung zugefallen.
Eine der attraktivsten touristischen Ressourcen in Russland ist das historische und kulturelle Erbe. Russland
wird wie das Land, das den riesigen Beitrag an die weltweite Kultur beitrug traditionell wahrgenommen. Am
Anfang 2004 wurden in der Staatlichen Liste der Denkmäler die Geschichte und der Kultur 81 426 Objekte des
Erbes aufgezählt. Auf die Territorien Russlands befindet sich 23 Objekte, die in der Liste des weltweiten Erbes
der UNESCO bestehen. Aus den russischen Objekten 13 ist in die Liste wie die Objekte des kulturellen Erbes
aufgenommen.
Russland, nach den Schätzungen WTO (World Travel Organisazion), hat das größte Ökologischentourismus
Potential in der Welt: die allgemeine Fläche der besonders beschützten natürlichen Territorien - der
Ressourcenbasis des ökologischen Tourismus - bildet 136,6 Mio. Hektars (7,58 % die Flächen des Landes). Aus
23 russischen Objekten, die in der Liste des weltweiten Erbes der UNESCO bestehen, 8 ist in die Liste wie die
Objekte des natürlichen Erbes aufgenommen.
2. Zustand der Entwicklung der touristische Bransche in der modernen Etappe
1. In heutiges Russland ist der Tourismus wichtig, aber auch und der verhältnismäßig neuen Richtung der
Wirtschaft. In die Industrien des russischen Tourismus bis jetzt wird der wesentliche Rückstand der touristische
Bransche von den weltweiten Standards in der Sphäre der Verwaltung, der planmäßigen und
Produktionstechnologien beobachtet.
Die Abwesenheit der wirksamen staatlichen Politik in Tourismus während des letzten Jahrzehntes hat dazu
gebracht, was auf den Anteil der Russischen Föderation allen daneben 1 % des weltweiten reisender Flus fallen.
Es ist die sehr niedrige Kennziffer, berücksichtigend, dass das kulturelle-historische und natürliche Potential in
Russland viel mehr höher ist, als in vielen Ländern mit der traditionell hohen touristischen Teilnehmerzahl.
In Russland dominiert bis jetzt der Auslandstourismus. Der Anteil des inneren Tourismus in BSP Russlands
bildet ungefähr 0,5 % (2007), während sich diese Kennziffer in anderen europäischen Ländern durchschnittlich
von 6 % bis zu 8 % schwingt. Außerdem der touristische Markt Russlands ist nicht ausgeglichen: auf 10
ausfahrende Touristen fällt es nur 1 inner, während nach den Empfehlungen von WTO von der optimalen
Proportion (1 – ausfahrt-ist, 1 – einfahrts-; 4 – des inneren Touristen).
Der vorwiegende Teil wie ausländisch, als auch der einheimischen Touristen kommt zu Moskau und Sankt
Petersburg an, besucht die Städte «Goldenen Rings», begeht die Kreuzfahrten durch der Wolga.
Aber kann Geografie des Tourismus in Russland sein und soll viel breiter sein, als zur Zeit da außer des
Tourismus viele Objekte des istoriko-kulturellen und natürlichen Erbes, die in verschiedenen Regionen der
Russischen Föderation gelegen sind bleiben. Tatsächlich fällt der Sphäre des aktiven Tourismus Sibirien, viele
Bezirke des Russischen Nordens, die interessanten Bergbezirke Asiatischen Russland, sowie viele einzigartige
historische Städte Mittleren Russlands.
Und so das Territorium Russlands, über das kolossale natürliche und historische und kulturelle touristische
Potential verfügend, wird verwendet (laut den Einschätzungen der Fachkräfte der Nationalen Akademie des
Tourismus), nicht mehr als auf 20 %. Wenige Russen und sogar die Spezialiste des touristischen Business wissen
die für den Tourismus attraktiven Gelände und die Reiserouten außerhalb ihres ständigen Wohnortes.
Russland - das Land mit dem riesigen Territorium, darum kann den einheitlichen touristischen Komplex
nicht zu bilden, dessen Ergebnis das Land auf die abgesonderten touristischen Regionen geteilt wird, die
miteinander schlecht verbunden sind.
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In den letzten Jahren werden auf den regionalen und lokalen Niveaus in Tourismus einige positive
Tendenzen bemerkt. In einer Reihe von den Regionen haben der Entwicklung und der Einführung der
Programme der Entwicklung des Tourismus begonnen. Erfolgreich werden solche Programme auf den
Moskauer, Wladimir-, Tverer Gebieten, den Moskau, den Sankt Petersburg, Region Krasnojarsk und andere
Subjekte der Russischen Föderation realisiert.
3. Die Besonderheiten des Systems der touristischen Ausbildung in Russland: die Geschichte, der
Zustand, die Perspektive
Die Probleme des russischen Tourismus meistens sind mit seiner schwachen wissenschaftlichen Versorgung
und der Qualität der professionellen touristischen Ausbildung verbunden.
Die ökonomische Umgestaltung 80te Yahre ХХte Yahrhundert hat zur Entwicklung des Systems der
touristischen Ausbildung in Russland gebracht. Die Struktur der Vorbereitung der Fachkräfte für Tourismus
bildete sich spontan, ausgehend von den Bedürfnissen des touristische Bransche im Laufe des Übergangs der
Wirtschaft der Rußland auf die Markt.
In 90te Jahre in Russland waren die ersten Hochschulen des touristischen Profils geöffnet: die Russische
internationale Akademie des Tourismus; die Höchste Schule des Tourismus und den Hotelgewerbe mit dem
Forschungslabor nach dem ausländischen Tourismus (in 2002 in die Akademie des touristischen und HotelRestaurantbusiness bei der Regierung Moskaus geschaffen); die Moskauer staatliche Universität des Services (in
2007 in die Russische staatliche Universität des Tourismus und des Services geschaffen); Sotschi-staatliche
Universität des Tourismus und der Kursache; der Baltische internationale Institut des Tourismus (umgewandelt
in die Baltische Akademie des Tourismus und des Unternehmertums) und so weiter.
Übernommen in 1996 von der Staatsparlament der Russischen Föderation war das Gesetz "Über die
Grundlagen der touristischen Tätigkeit in der Russischen Föderation" auf die Errichtung der rechtlichen
Grundlagen des einheitlichen touristischen Marktes in Russland gerichtet.
Ab Datum der Annahme des Gesetzes und vor unserer Zeit in Russland wird die ständige Vergrößerung der
Zahl der Hohschulen und Mittelschulen, die das Erhalten der Berufe in Tourismus und die Gastfreundschaft
anbieten beobachtet. Im Gesetz «Über die Grundlagen der touristischen Tätigkeit» als die Prioritätsrichtungen
der Entwicklung des Tourismus in Russland waren genannt: den Inneren und Einfahrtstourismus. Aber die
Entwicklung dieser Arten des Tourismus wurde in vieler Hinsicht infolge der schwachen Berufsausbildung der
Fachkräfte Turismusindustrie zurückgehalten eben forderte die Suche der neuen Wege in der Lösung des
vorliegenden Problems.
So wird die besondere Rolle in der Bildung der neuen Positionen der professionellen touristischen
Ausbildung den Regionen, die die Bedingungen und die Vorbedingungen der Größe der Aktivität der Arbeiter
der Ausbildungsinstitutionen schaffen abgeführt. Die Entwicklungsstrategie der regionalen Programme der
touristischen Ausbildung
soll mit der Berücksichtigung national-kultureller, sozial-ökonomischen,
ökologischen, demographischen und anderer Besonderheiten der Region gebaut werden.
4. Die Ausbildungsstandarte der höchsten Berufsausbildung im Tourismus
Der erste Ausbildungsstandard der höchsten Berufsausbildung im Tourismus war in 1992 nach den Berufen
«den Service und den Tourismus» übernommen. Die Mehrheit der Hochschulen, die die Spezialiste für den
touristischen Bransche vorbereiten, realisierten diesen Standard.
Außer diesem Ausbildungsstandard verwirklichte sich die Ausbildung für die touristische Industrie im
Rahmen der Reihe der Berufe: "das Management der Organisation";"die Organisation der Bedienung in der
Sphäre des Services","Die Wirtschaft und die Verwaltung auf dem Unternehmen"; "Das Marketing" und einige
andere.
In 2004 г vom Befehl des Ministeriums der Ausbildung der Russischen Föderation war der
Ausbildungsstandard nach den Berufen der höchsten Berufsausbildung"Tourismus"zum ersten Mal entwickelt
und behauptet.
Aber, die Erfahrung der Vorbereitung der Spezialisten in der touristischen Sphäre zeugte nach den Standards
1992 und 2004 von den gemeinsamen Mängeln in der Vorbereitung der Fachkräfte. Infolgedessen, zur Zeit
verwirklicht sich in der touristischen Bildung in Russland der Übergang auf den Ausbildungsstandard nach den
Berufen "den Tourismus" der 3. Generation.
5. Die Probleme der touristischen Ausbildung an den Hochschulen in Russland
Aus den Problemen in der touristischen Ausbildung in Russland sind heute am meisten die Folgenden
offensichtlich:
1. Die Mangelhaftigkeit der Versorgung von den wissenschaftlichen-methodischen Entwicklungen des
Prozesses der Ausbildung und der Fortbildung der touristischen Fachkräfte;
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2.
3.
4.
5.

Die schwache Meisterung der progressiven Methoden der Berufsausbildung und die schwache praktische
Vorbereitung der Studenten zur beruflichen Tätigkeit;
Die Neigung zur Seite der Berufsausbildung mit der Hochschulbildung in den Schaden der Vorbereitung
der Spezialisten des mittleren und anfangs Stufe;
Die Unbestimmtheit in die Bedürfnisse der Fachkräfte für die Tourismus Industrie und der
Gastfreundschaft nach den Berufen, der Qualifikation und der Zahl der Fachkräfte;
Die Abwesenheit der operativen Korrektur des Ausbildungsstandards unter Berücksichtigung von der
Veränderungen der Marktsituation.

6. Das Problem der wissenschaftlichen-methodischen Versorgung
Die Sphäre des Tourismus wird ein immer mehr forschungsintensiver Bransche. Die hohe Strenge zur
Vorbereitung der Fachkräfte im touristischen Bransche fordert die Einleitung in die Lehrprogramme und die
Standards der Ausbildung der neuen Themen und der Disziplinen, sowie der Revision der Beziehung zu den
Gegenständen, die in diese Programme und die Standards traditionell eingingen.
Die wichtige Stelle in der Struktur der touristischen Ausbildung in Russland (in Anbetracht der besonderen
Aktualität in der Vorbereitung der Fachkräfte nach dem Inneren und Einfahrtstourismus) sollen die Disziplinen
und die Abteilungen der Disziplinen haben, die die Studenten mit dem touristischen Potential Russlands
bekanntmachen und den komplexen Blick auf das Land und ihre abgesonderten Regionen wie auf touristischen
Destinationsort bilden.
In den modernen Bedingungen vergrößern die ökologischen Probleme in der ganzen Welt, und immer mehr
aktuell werden die Forschungen auf dem Gebiet der Ökologie. Damit die Absolventen der touristischen
Hochschulen in dieser Sphäre des Tourismus erfolgreich gelten konnten, muss man die Hochschuldisziplin nach
den Ökologien entwickeln, in Rahmen diese Disziplin die Fragen des Einflusses des Tourismus auf die Umwelt
und die Umwelt – auf die Touristen betrachtet werden.
7. Das Problem der praktischen Vorbereitung der Studenten zur beruflichen Tätigkeit
Zugrunde der höchsten Schule Russlands immer befand sich die akademische Bildung, dessen Hauptinhalt
die Informationen, die die theoretischen Grundlagen des Berufes bilden sind. Aber ist den Umfang der Theorie
mehr Umfanges des Praktikums in der Mehrheit der touristischen Hochschulen wesentlich. Im Ergebnis seiner
verfügen die Absolventen der russischen touristischen Hochschulen bei Vorhandensein vom großen Umfang des
Wissens in der Regel über den ausreichenden Komplex der professionellen Fertigkeiten nicht. In der
Hochschuletappe sieht der Inhalt der touristischen Ausbildung den professionellen "Eintritt" in die reale
Tätigkeit vor. So soll die praktische Vorbereitung der Studenten, die nach den touristischen Berufen ausgebildet
werden, ein grundlegender Teil des Ausbildungsprozesses werden.
Von diesem Standpunkt ist, die Erfahrung der Baltischen Akademie des Tourismus und des
Unternehmertums interessant. In die Akademien eine der Unterabteilungen ist die Lehr-touristische Firma, es ist
die stufenweise Organisation der Praxis und des Praktikums der Studenten im Ausland eingeführt, es sind die
Abkommen mit den führenden Reisefirmen Sankt Petersburgs über die Ausführung auf ihrer Bestellung der
wissenschaftlichen Forschungen von den Studenten der Akademie, nachfolgend aufgemacht wie die
abgesonderten Forschungsarbeiten oder die Diplomprojekte usw. unterschrieben.
8. Das Problem der Bildung des Systems der Mehrstufig ununterbrochenen Berufsausbildung
im Tourismus
Das wichtigste Problem der Modernisierung der touristischen Ausbildung in Russland ist die Bildung, die
Entwicklung und die Vervollkommnung des Mehrstufig -ununterbrochenen Systems der professionellen
touristischen Ausbildung. Es handelt sich um die Nachfolge und die informative Vereinbarkeit der Prozesse in
den Systemen Anfangs-, Mittler, Hoch, Postgraduale und der zusätzlichen Berufsausbildung. Man muss die
Vorbereitung der qualifizierten touristischen Fachkräfte verwirklichen, seit dem System der Lyzeumprogramme
und bis die postgraduale Ausbildung und die regelmäßige Erhöhung der Qualifikation nach den internationalen
Standards und den Methodikern unter Berücksichtigung von der national-kulturellen Besonderheiten Russlands.
Das Hauptergebnis des wirksamen Funktionierens des geschaffenen Systems der ununterbrochenen
Ausbildung – die Synthese Anfangs-, Mittler, Hoch, Postgraduale und der zusätzlichen professionellen
touristischen Ausbildung in den einheitlichen Ausbildungsprozess.
9. Das Problem der Vielseitigkeit (die Diversifikation) der Ausbildungsprogramme
und der Standards
Die Unbestimmtheit in die Bedürfnisse der Fachkräfte für die Tourismus Industrie und der Gastfreundschaft
nach den Berufen, der Qualifikation und der Zahl der Fachkräfte führen dazu, das zu Ende 90 te Yahre 20te
Yahrhunderts in Russland die moderne Strategie, die rechtliche Basis und der ökonomische Mechanismus des
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Funktionierens des Systems der ununterbrochenen Berufsausbildung in Bezug auf verschiedene Sektoren der
touristischen Beziehungen nicht bestimmt waren.
Das ausgeprägte System der Aubildung, die Aubildungsprogramme und die Standards berücksichtigten
nicht die Besonderheiten solcher Arten des Tourismus, wie zum beischpil: inner, sozial, ethnographisch, kinder-,
jugend-, sportlich, gesundheits-, kulturell, religiös usw.
Die Analyse der Tendenzen der Entwicklung des Inhalts der professionellen touristischen Ausbildung stellt
unter Beweis das Bedürfnis nach seiner Vielspezialisierung, das heißt in die Diversifikationen der
Ausbildungsprogramme und der Standards [6]. Im Laufe der Ausbildung in der Hochschule des touristischen
Profils den Studenten soll die Möglichkeit der Meisterung wie massenhaft, als auch der neuen Berufe der Sphäre
des Tourismus gewährt sein.
10. Das Problem der Unifizierung der Programme der Ausbildung
Wesentliche Probleme in der Versorgung der touristischen Ausbildung heute ist die Unifizierung der
Programme der Ausbildung. Die Programme der Mehrheit der Hochschulen und der Charakter des Unterrichtens
der touristischen Disziplinen spiegeln das Hauptprofil der Hochschule. So, zum beischpil, hat die Hochschule
des technischen Profils im Unterrichten der touristischen Disziplinen die Neigung zu den technischen
Wissenschaften, die Hochschule des geographischen Profils — zu den geographischen Wissenschaften, die
Hochschule des ökonomischen Profils – zu den ökonomischen Wissenschaften usw. Und so die Absolventen
verschiedener Hochschulen mit den Diplomen der Fachkräfte nach dem Tourismus verstehen während der
Professionaltätigkeit der einander mit Mühe.
So ist auf der Stufe der Eröffnung des Berufs "Tourismus" in der Hochschule, zweckmässig, eine
Möglichkeit der Kupplung der touristischen Disziplinen mit den Disziplinen, die für die gegebene Hochschule
traditionell sind zu betrachten. Dieser Aspekt soll bei der Entwicklung des Ausbildungsstandards der 3.
Generation berücksichtigen, um die Qualität der Vorbereitung der Absolventen zu verbessern.
11. Das Problem der Anerkennung der Diplome der russischen Hochschulen
Eines der aktuellen Probleme in der russischen Ausbildung ist die Abwesenheit der Anerkennung der
russischen Diplome über die Ausbildung in der Welt. Damit die Absolventen der russischen Hochschulen in der
Welt konkurrenzfähig waren, ist es wichtig, um die russischen Diplome über die Ausbildung andere Länder
einzugestehen und um den Dokumenten von der Ausbildung, den akademischen Würden und den Titeln,
übernommen von verschiedenen Staaten, äquivalent (entsprachen) zuwaren.
Erster Schritt auf die Wege der Lösung des vorliegenden Problems wurde der Beitritt Russlands in 2003te
Yahre zur Bolonsky Konvention für die Hochschulausbildung.
Eine Kennziffer des Übergangs auf die europäischen Standards in der russischen Hochschulausbildung
insgesamt, und in der touristischen Ausbildung ist die Einleitung balno-rejtingovoj des Systems der
Einschätzung des professionellen Wissens, der Fähigkeiten und der Fertigkeiten der Studenten insbesondere,
deren Grundlage sich das europäische System der Testübersetzung übernimmt (ECTS – European Credit
Transfer System). Bei der Einleitung ECTS wird die Frage der Gegenüberstellung und der Anerkennung der
Diplome und der Qualifikationen erleichtert.
Die Unterzeichnung der Bolonsky Deklaration wird den russischen Hochschulen des Ausgangs auf die
weltweiten Märkte der Ausbildungsdienstleistungen ermöglichen, wird zulassen, die Vereinbarkeit und die
Vergleichbarkeit der Systeme der russischen Ausbildung zu erreichen, einschließlich touristisch, und der
europäischen Ausbildung, wird zur Erhöhung der Qualität der Ausbildung in Russland und seiner
Konkurrenzfähigkeit in der Welt beitragen. Außerdem die Teilnahme am Bolonsky Prozess wird zulassen, die
Mobilität der russischen Studenten und der Lehrer zu vergrössern, die Möglichkeit während der, Ausbildung
gewährend das Land und die Universität für die Ergänzung des Wissens zu tauschen.
12. Die Schlussfolgerungen:
Die Analyse der existierenden Probleme in der Sphäre der höchsten Berufsausbildung in Russland bestätigt
die Notwendigkeit der Entwicklung der Doktrin des nationalen Systems der Ausbildung, das auf drei teoretikomethodischen Komponenten ihrer Realisierung gegründet ist:
- Die Konstruktion der beruflichen Struktur der Personalressourcen und der Arbeitsplätze im nationalen
System des Tourismus in Russland;
- Die Schaffungg der normativen-rechtlichen Basis, die den Effekt des Funktionierens der staatlichen und
nichtstaatlichen Ausbildungsinstitutionen des touristischen Profils gewährleistet;
- Der Entwicklung der teoretiko-methodischen Grundlagen des Inhalts der Berufsausbildung der Fachkräfte
mit der Bildung des ganzheitlichen Fachsystems der Vorbereitung der Stammressourcen des touristischen
Profils, mit der Erweiterung des Spektrums der Berufe und der Zahl der vorbereiteten Fachkräfte, fähig, die
Entwicklung des nationalen Systems der touristischen-Exkursionsarbeit in Russland zu gewährleisten.
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Die Betonung in der touristischen Ausbildung in Russland in der modernen Etappe soll auf die Qualität der
Ausbildungsdienstleistungen
und
die
Versorgung
der
Beschäftigung
der
Absolventen der
Formbildungseinrichtungen gemacht sein. Die Qualität der Ausbildungsdienstleistungen schließen die Qualität
der Standards der Berufsausbildung, den Inhalt der Lehrliteratur, die Technologie des Prozesses der Ausbildung,
sowie die Notwendigkeit der Errichtung der dichteren Verbindung zwischen dem Ausbildungsprozess und der
Praxis der Arbeit in verschiedenen Bransche in Turismusindustrie ein.
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MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ STUDENTŮ OBORU CESTOVNÍ RUCH V MENŠÍCH OBCÍCH
Pavel Čížek
V České republice je přes 6000 obcí a naprostou většinu z nich tvoří obce a města menší než 5 000 obyvatel.
Pozornost na možnosti uplatnění absolventů vysokých škol v oblasti cestovního ruchu byla zatím upřena na
velká města a nejznámější turistické destinace.
Je ale možné najít uplatnění také na malých městech a obcích? Za jakých podmínek? Bude využita nabytá
kvalifikace?
U větších měst – od úrovně bývalých okresních měst je situace přehledná. Absolvent VŠ cestovního ruchu
najde uplatnění v rámci města či jím zřízených organizací v oblasti kultury a cestovního ruchu. Např.
v informačním centru či v odboru, který se zabývá propagací města, organizací městských slavností
a partnerstvím s jinými tuzemskými či zahraničními městy. Absolvent zde plně využije svoji kvalifikaci.
Menší města s úřadem s rozšířenou působností, která dříve nebyla okresními městy, rovněž většinou zřizují
infocentra, ale jejich činnost bývá provázána i s dalšími aktivitami, jako je např. vlastní pořádání kulturních akcí,
výstav apod. Zde je poměrně široká možnost uplatnění, ale záleží více na kreativitě absolventa. Absolvent se sice
zabývá i jinými oblastmi než jen přímo turistickým ruchem, ale může se mu daleko více dařit prosadit nové
potřebné aktivity než ve velkém městě.
Např. může přicházet s přímými náměty na propagaci města a regionu, vyhledávání zvláštností, atraktivních
pro cestovní ruch. Může prosadit koordinaci podnikatelských aktivit v cestovním ruchu – spolupráci hotelů,
penzionů, restaurací. Může prosadit vazbu na akce pořádané městem, spolky a dalšími subjekty ve sportu,
kultuře. Většinou v „trojkových“ městech chybí informační systém, který tyto aktivity koordinuje.
Prosadit absolvent může i přímé projekty, mající vliv na cestovní ruch – rekonstrukci domů, veřejných
ploch, městského mobiliáře, ubytovacích kapacit, knih o městě, publikací atd. Samozřejmě za podmínky
zajištění financování formou evropských či národních dotací. Projekty nemusí psát absolvent celé, město je
schopno zaplatit projektanty i firmy připravující žádosti o dotace. Městu ale většinou chybí člověk, který má
celou přípravu a realizaci každého projektu na starosti. Od počátku do konce realizace a ještě poté při kontrole
kontrolními orgány.
Další zajímavou oblastí jsou partnerství měst. Města mají často řadu partnerů v zahraničí, ale nemívají
lidskou kapacitu na to tyto kontakty prohlubovat, převádět je z občasných návštěv do široké spolupráce. Např.
tak, že do partnerského města začnou jezdit na výměnu spolky, děti ze škol, sportovci, umělci. Zásadní je přitom
to, dobře zajistit reciproční návštěvu z partnerského města v Čechách. V partnerství měst bývá mnoho
improvizace a starostové či radní velmi uvítají systematičnost v této oblasti. Na tyto aktivity se dají rovněž získat
dotační prostředky a pokud ne, většinou je zde jistá podpora samospráv obou měst.
Další uplatnění by absolvent mohl nalézt např. na odboru památkové péče. Nejen v oblasti výkonu státní
správy, ale především v koordinaci oprav památek v daném městě a v jeho celé spádové oblasti. Stát se
koordinátorem obnovy památek a pamětihodností s opravami obecní infrastruktury, potřebné pro cestovní ruch.
Např. s obnovou silnic, cest, parkovacích míst, inženýrských sítí k zajímavým místům regionu.
Celou velkou oblastí, na niž je možné se zaměřit, je oblast cykloturistiky. Výstavba cyklostezek se stala po
dlouhé době normální záležitostí. Existuje řada dotačních titulů, která mohou města využívat.
Absolvent se zájmem o marketing i např. o výtvarno či literaturu se může věnovat např. propagaci města,
tvorbě www prezentací, informačních publikací, map i celých knih. Opět je ale nutné, aby tuto práci prováděl
komplexně, tj. vytvořil koncepci prezentace, tváře města, dlouhodobě ji držel a pravidelně na ni sháněl dotační
prostředky.
V obvodu města s úřadem s rozšířenou působností jsou také možnosti rozvoje venkovské turistiky a obnovy
venkovských obcí obecně. „Trojková“ města se zatím učí svému regionálnímu působení. Prozatím pořádají jen
porady obcí v oblasti státní správy, spolupracují s mikroregiony či místními akčními skupinami programu
Leader. Vzájemnou spolupráci obcí v daném regionu je vhodné nastartovat spoluprací obcí na konkrétních
projektech. Je vhodné připravovat rozvojové projekty nejen pro město se sídlem úřadu s rozšířenou působností,
ale i pro obce v okolí. Oblast cestovního ruchu je pro takovéto hledání modelu spolupráce zvláště vhodná.
Například výstavba cyklostezky na více katastrech obcí s podporou navazující infrastruktury cestovního ruchu,
jakou je ubytování, stravování, obnova lokálních památek, sportovišť, obnova polních cest a krajinné zeleně, to
vše je zároveň obnovou venkova v celém regionu, na niž nestačí síly jedné obce a v níž se může nejlépe projevit
koordinační funkce střediska – „trojkového“ města.
Lze tedy říci, že uplatnění absolventa ve městech s úřadem s rozšířenou působností je mimořádně široké.
Nabízí se zde velká škála různých činností, ale vyžaduje kreativitu a určitou přiměřenou asertivitu i empatii při
prosazování rozvojových záměrů. Tyto vlastnosti jsou ale potřebné v celé oblasti cestovního ruchu. V městech a
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městečkách s úřadem s rozšířenou působností lze různé záměry prosadit, neboť tato města jsou schopna
spolufinancovat nejrůznější, zčásti dotované, projekty.
Absolvent VŠ v oblasti cestovního ruchu se může dobře uplatnit i v obcích s pověřeným obecním či
městským úřadem. V těchto městech a obcích ovšem musí počítat s tím, že kumulace více činností tu bude spíše
pravidlem. To znamená, že se mu pravděpodobně nepodaří zabývat se jen jednou oblastí, která ho „baví“, ale že
bude vykonávat více agend. Například může mít v letní sezóně na starosti provoz infocentra, zajišťovat různé
kulturní či sportovní akce, setkání rodáků, návštěvu partnerského města, mít na starosti archiv obce, místní
knihovny či muzeum. Práce zde bude velmi rozmanitá, inspirativní při styku s lidmi, bude potřebovat více
improvizace. I v těchto městech a obcích je velký prostor pro to, přicházet s rozvojovými projekty, zajišťovat pro
ně získání dotací a řídit je po celou dobu realizace. Podobně jako ve větších městech je zde dostatek prostoru pro
profesní růst a získávání nejrůznějších zkušeností. V těchto městech či obcích je trochu složitější vstoupit do
každého rozvojového projektu, na nějž je možno získat finanční prostředky. Může se stát, že obec realizuje
nějaký velký infrastrukturní projekt a nemá v daném roce finanční prostředky na poskytnutí vlastních prostředků
např. do projektu rozvoje cestovního ruchu. I v těchto obcích je možnost uplatnění znalosti cizího jazyka,
zejména v pohraničních oblastech, kde jsou velmi významné dotace v programu přeshraniční spolupráce – Cíl 3.
Uplatnění může absolvent nalézt i v obcích bez pověřeného úřadu, čili v obcích, kterých je v republice
nejvíce. Tady musí absolvent počítat s kumulací činností přímo. Obci může významně pomoci při získávání
dotací. Nebudou to ovšem jen dotace do oblasti cestovního ruchu a kultury, ale i dotace do základní či mateřské
školy a dotace infrastrukturní. Kreativnímu absolventovi se může dařit i naprosto zásadní ovlivnění rozvojové a
investiční strategie obce. Rozhodující bývá i navázání spolupráce s dalšími obcemi v daném mikroregionu a
příprava společných investic. I v těchto obcích se může absolvent podílet na všech činnostech zmíněných u
větších obcích, ale v rozsahu úměrném velikosti obce. Při realizaci projektů nejrůznějšího druhu získá
nejucelenější informace o přípravě nějakého záměru a jeho prosazení. Významné je také získání zkušenosti
s přímou realizací, často na úrovni stavebního dozoru, s vyúčtováním dotačních prostředků i s uhájením
správného postupu při následných kontrolách.
Ve zcela malých obcích bude absolvent zcela jistě přímo provádět i např. vedení kroniky, knihovny, muzea
s infocentrem, zajišťovat místní tisk, www stránky a např. i provádět turisty na místní pamětihodnosti.
Závěrem lze říci že absolventi vysoké školy, zaměřené na cestovní ruch, mají velmi široké možnosti
uplatnění nejen přímo v podnikatelském prostředí cestovního ruchu /cestovní kanceláře, touroperátoři,
průvodcovská a tlumočnická činnost, řízení ubytovacích a gastronomických služeb atd./, ale i ve státní správě a
samosprávě ve městech a obcích.
Uplatnění ve veřejné správě velkých měst zaručuje zaměstnání se specializací v jednom z oborů cestovního
ruchu.
Uplatnění ve městech s úřadem s rozšířenou působností bývá spojeno s koncepční prací v oboru cestovního
ruchu a s přípravou konkrétních projektů. Uplatnění v těchto městech je velmi široké, uchazeč má možnost
kariérního růstu i určitou možnost specializace.
Působení v obcích s pověřeným obecním úřadem vyžaduje schopnost improvizace, řízení více oblastí
najednou, schopnost jednání s lidmi. Znamená postupné získávání zkušeností s přímou administrací evropských
dotací.
Uplatnění existuje i v početných obcích s obecním úřadem 1. stupně. Pravidlem zde bývá více agend, přímé
zkušenosti s administrací a realizací projektů, koncepční práce. Absolvent může zásadním způsobem ovlivnit
směřování a rozvoj obce.
Dodatek:
Rozhodující pro působení v samosprávě obcí, nejen v oblasti cestovního ruchu, je motivace. Pokud chce
absolvent jen rychle získat dovednosti v různých typech zařízení cestovního ruchu, není na to samospráva
vhodná. Je v ní nutná určitá doba na poznání regionu a prostředí, a vytvoření si představy toho, co chci v této
oblasti dosáhnout. Následuje prosazení záměru a úprava náplně své práce Teprve pak nastává realizace projektu.
Práce je vhodná pro toho, kdo chce systematicky tvořit. Určitou jistotou je možnost dlouhodobého zaměstnání,
byť s nižší hladinou odměňování než v lukrativních oblastech cestovního ruchu. Víceleté působení v obecní
samosprávě rozhodně není ztrátou času, ale naopak možností získat rozsáhlé praktické zkušenosti ve velmi
široké oblasti. Od zkušeností s tvorbou koncepcí, zkušeností s jednáním s lidmi, s prosazováním záměrů, po
zkušenosti s celým procesem vzniku a realizace projektů s využitím dotačních prostředků.
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OPPORTUNITIES AND PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT
ON ABSHERON PENINSULA IN VIEW OF ECO-NATURAL FACTORS
Shahla Kahramanova, Ali-Ikram Babayev
Summary: Natural riches of Absheron peninsula are the basis for creation of extensive health resort-recreational
zones here. In this connection numerous mud volcanoes and salt lakes of Absheron are capable to cause interest of
tourists and attract investments into the country. Unfortunately today these natural gifts are destroyed by the
indifferent attitude to them. Unsystematic waste discharge and inflow from industrial and municipal sources
promotes pollution of lake waters by chemical elements and organic substances. As a result of increase of
anthropogenous influence on the mud volcanoes their territory are destroyed, intensive construction are carried out
there, residential units are constructed in the areas of probable eruption of volcanoes. Authors for rehabilitation of
this unique natural heritage and attraction of tourists in this region offer to lead a number of measures.
Key words: tourism development, mud volcanoes, salty lakes, Absheron peninsula, eco-natural factors
1. Introduction
As it is known, natural riches of Azerbaijan create fine preconditions for tourism development here.
Absheron peninsula is one of the most interesting regions in this respect. Presence of beaches, hot climate and
therapeutic mud are the basis for creation of extensive health resort-recreational zones here. In this connection
numerous mud volcanoes and salt lakes of Absheron are capable to cause interest of tourists and attract investments
into the country. Some recreation zones are already created near the mud volcanoes in some countries, and
therapeutic properties of “gifts of dead sea” are worldwide known.
2. Methodology
2.1. Mud volcanoes of Absheron peninsula
About one third of all mud volcanoes (220) in the world is located in Azerbaijan. They include also such
champions by quantity and frequency of eruptions as Lockbatan volcano, which affiliate in unique natural objects of
UNESCO on these parameters, and also volcanoes Bozdag-Gobu, Guzdeg, Keyreky, Zigilpiry, Beyukdag, Kirmaky,
Abich, etc (fig.1). There are 28 mud volcanoes only on Absheron peninsula located on its western part [3]. There are
all sorts of volcanos here existing in the world - actively functioning, extinct, buried, oil, island and underwater.
There is also unique volcano Goturdag where it is possible to observe its continuous eruption. The island mud
volcanoes on Caspian sea are more picturesque. Some of them were formed as nature sanctuaries.
Majority of volcanoes is located on the archs of anticlines, and some of them are either on wings of
anticlines or in synclines [1]. It not accident - it is necessary to have network of dislocation with a break in continity
creating opportunities for gas inrush through sedimentary beds, the multimeter clay thickness promoting occurrence
of abnormal high seam pressure of gases in bowels, and water-bearing stratum for their formation (fig. 2).
Capable to attract attention of many exotic fancy from all the world mud volcanoes of Absheron have such
qualities as picturesque, big sizes, beauty of eruptions, beautiful crystals of pyrite, ejecting by these volcanoes at
eruptions, medical properties of muds, etc. Often they have a classical form of truncated cones which craters are
filled up by ooze - griffins, hills [6]. The basic part of volcanoes are active ones.
Eruption of a mud volcano is not ordinary-looking phenomenon. More often it takes place silently and
quietly, but sometimes it looks the same as eruption of usual volcanoes - with explosions, inrush of volcanic gas and
products of volcano action on hundreds meters [4]. So, in XV century the mud volcano has buried the Azerbaijan
village Kehnagadi, covered it completely by mud streams. In 1922 year the gaseous cloud of explosion of mud
volcano Otmanbozdag located near to Baku reached up to 14 kilometers in height.

Figure 1. Eruption of mud volcano Lockbatan
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Figure 2. Map of spreading of mud volcanoes of Azerbaijan (according to Yagubov A.A.).
1- active volcanoes; 2- buried volcanoes; 3- extinct volcanoes; 4- island volcanoes; 5- underwater volcanoes; 6supposed underwater volcanoes; 7- boundaries of volcanic regions.

Mud volcano as ultradeep well gives rather valuable information about what happens in bowels of the
Earth, assists scientists to find underground fuel reserves [2]. Volcanic clay is the excellent raw material for
manufacturing hydite, bricks, metallurgical pellet, etc., therefore it is widely used in construction.
Mud volcanoes are of interest for tourist business as unique natural monuments and also as a source of
therapeutic muds which owing to the balneological properties (contain salts of an ion, presence of chemical and gas
structure, presence of biologically active complexes, microelements, minerals) are used by physicians at treatment
of many diseases, and also are often applied in cosmetology.
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Since 1962 clinical researches of volcanic muds are carried out in Azerbaijan. It has been found out, that
breccia of mud volcanoes, possessing alkaline reaction, contains such biologically active chemical substances as
iodine, bromine, boron, phosphorus, a magnesium, sulphates, hydrocarbonates and etc. It is possible to use volcanic
breccia with success for treatment of the patients from diseases of peripheral and central nervous system,
gastrointestinal tract, and also at radiculitis, polyarthritis, etc.
Unfortunately, many mud volcanoes of Absheron are in a distress today. Last years as a result of increase
of anthropogenous influence on the mud volcanoes locating in Baku and on Absheron peninsula, their territory are
destroyed, intensive construction are carried out there, residential units are constructed in the areas of probable
eruption of volcanoes [5]. So, there is a intensive construction close to Keyreky volcano near Binagady settlement.
The new inhabited massive is created here. In June, 2001 and February, 2002 there ware eruptions of this volcano
which has frightened tenants of constructed here houses. In past two years the quantity of houses there has increased
in some times, now houses are constructed already near to a volcano.
Technogenic processes influence on activity of mud volcanoes of Absheron. Often extinct volcanos are
used for a different sort of construction: roads, various communications are laid through their slopes. In October,
2000 suddenly, after two-centuries silence there was an eruption of Kechaldag mud volcano on Absheron. Under
ejected breccia there were residential buildings at its foot. The other example - near to the crater of the most active
volcano in Azerbaijan Garadagakhtarma located in Lokbatan settlement, it has been cut a huge foundation ditch.
Destruction works of the volcano continued within two months, until the volcano started to erupt.
Population uses territories of many volcanoes as landfill. Frequently active griffins become so littered, that
it is impossible to take test of gas, water and oil for analyses from them. For example, the entrance to volcano
Bozdag-Gekmaly on Absheron peninsula is closed by “landfill”. Keyreky, Matrasa and other volcanoes have turned
to landfill too.
Construction on slopes, destruction of mud hills, their contamination, use of therapeutic muds for the
construction purposes leads to destruction of such unique natural riches, as mud volcanoes for which view special
tourist routes are developed in the developed countries.
Understanding their value as potential objects of tourism, in 2007 the parliament of Azerbaijan decided to
declare territories of mud volcanoes extent as forbidden for their preservation and scientific researches and to take
urgent measures on prevention of construction works in territory of mud volcanoes on Absheron peninsula. For
creation of reserves of mud volcanoes five volcanoes have been selected (Toragay, Kanizadag, Otmanbozdag, etc.),
which are sharply allocated in a relief, active, located on coast of Caspian sea, and also near to highways and
settlements, with height up to 400 m.
For protection of natural monuments-volcanoes the fencing of all typical big and active volcanoes, the
device of security inscriptions, ordering and certification of volcanoes, prohibition of construction and other works
near to volcanoes, etc were provided. Alongside with this it is necessary to track several tourist routes in territory of
Absheron, especially in direction from Baku to the south. Volcanoes form the whole landscapes here, - majestic
400-meter giants Otmanbozlag, Kanizdag, Toragay, coastal big volcanoes of Caspian sea - Bahar, Hamamdag and
others. However, tourist routes can be developed on territory of mud volcanoes only after they cleaning of waste.
Considering medical properties of therapeutic mud of volcanoes it is necessary to create the centralized
mud-baths on Absheron, conditions for large-scale use of these muds.

2.2. Salty lakes of Absheron.
Salty closed lakes of Absheron attract attention of scientists for a long time first of all in connection with
presence of salt in them. Development of numerous lakes on Absheron is caused by a complex climatic and
geologic-lithologic factors - a dry climate, poor atmospheric precipitation, absence of flowing waters, presence of
closed valleys and hollows. However the problem of lakes origin on Absheron is debatable today. Some researchers
suppose that Absheron lakes are relicts of ancient Caspian sea, the other ones think, that these salty lakes origin are
exclusively fresh-water [1, с.172-173].
Into number of Absheron salt lakes known for lake-spring therapeutic properties since ancient time enter
Beyuk-Shor, Masazir Gala, Kurdahani, Pirshagi, Fatmai and Zikh. Greatest of them are Beyuk-Shor and Masazir
[8]. If to make excursus to history it is possible to be convinced that the people living on Absheron used gifts of
these lakes as long ago as Baku khans. First of all it is a question of salt which collects at the bottom of lakes, and
also about bottom sediments which are used as a therapeutic mud (fig.3).
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Figure. 3. Orographic scheme of Absheron peninsula with lake indication.
At that time the salt extracted on Absheron lakes, was used not only in our country, but also was on sale for
abroad. So it proceeded till the second half of XIX cenuries, up to so-called “oil boom”. However after opening rich
oil deposits in Azerbaijan everything cardinally changed. The part of extracted oil filled lakes, polluting them. Lakes
were exposed to pollution not only by oil, but also by stratal waters. Formerly in one litre of Absheron lakes water
contained the about 200-300 grams of salt. After pollution of lakes by oil and waste waters the mineralization of this
water has essentially decreased [9].
We have also lost therapeutic mud which were stored in Absheron lakes in the form of bottom sediments
(fig.4). Investigations of Bejuk-Shor and Masazyr lakes mud has revealed, that they are not inferior to Dead Sea
mud in medical qualities. The therapeutic mud of these lakes assists at treatment of pain in joints, female illnesses,
dermatological diseases, etc. Hyghly mineralized mud of Masazyr lake which salinity reaches up to 200-300 g/l,
sharply restrict growth of staphylococcus and other bacteria.
Unfortunately today these natural gifts are destroyed by the indifferent attitude to them. Unsystematic
waste discharge and inflow from industrial and municipal sources promotes pollution of lake waters by chemical
elements and organic substances. The quantity of pollutant in these lakes exceeds admissible norms, the majority
from which is oil products and heavy metals. So, for example relic lakes (Beyuk-Shor, Masazyr) are polluted by oil
and oil products (1,5-14 maximum concentration limits), phenols (3-32 maximum concentration limits), detergents
(up to 2 maximum concentration limits) and etc. Biochemical changes have an effect on increased content of
ammonia nitrogen (2-4 maximum concentration limits), nitrites (2-5 maximum concentration limits), phosphates
(1,5-5 maximum concentration limits), ammonia (1,5-7 maximum concentration limits). The oxygen regimen of
lakes is also unsatisfactory [7]. As a result of it extraction of a medical mud and salt in them is stopped.

Figure 4. Mud-bath on Zykh lake
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Due to obvious progressing negative phenomena on Buyuk-Shor from the beginning of 1980th years
hydrometric posts have been opened here for monitoring of water.
The basic feeding sources of lakes are atmospheric precipitation, salty sources which are flowing out from
bottom of lakes (Beyuk-Shor, Zykh), day waters. The significant role in a feeding of some lakes plays produced
waters of oil fields lowered in lakes for their removal from territory of fields. Last years the role of infiltration of
irrigation waters from the fields locating on their slopes has increased in the feeding of some lakes. The role of
leakages from water-supply systems in the feeding of lakes is significant [10].
Beyuk-Shor concerns to number of salty lakes with faulted feeding. At a natural conditions, a feeding of
lake was realized basically due to atmospheric precipitation, underground and pressure ground waters. In the middle
of XX century intensive discharge of oil-field waters began to realized into lakes.
In protogenic the lake attracted attention as a source of salt, a therapeutic mud and brine. In the end of XIX
century extraction of Absheron salts was one of the basic balance-sheet of the Baku khans finance. Some sources
inform: only in 1879 11 thousand tons of salt has been “evaporated” in Absheron lakes for sale.
Industrial salt production on the lake began in 1932 г for what 44 water areas have been built in its western
part. Salt reserves on the area of 4,84 km2 have been estimated as 0,5 million ton, from which only 50 % were
serviceable. The full volume of therapeutic mud was about 0,3 mln.m3 for 90 seasons, however after several years
of operation it has decreased up to 600 m3. One of the reasons of fast mud reserve depletion was supplying the lake
with water by oil produced water since 1939.In this connection the therapeutic mud has been stopped here[1, с.186].
Today the mayoralty of Baku offers to drain Bejuk-Shor lake of more than 15 sq. km and water volume up
to 40 mln. m3 and to construct on this place the entertaining center. However some scientists have some doubt in of
correctness of this decision as it is impossible to do away with natural origin lake and to liquidate the ground sources
feeding the lake. Besides the water-collecting territory of the lake is ten times more than the area of water level. For
accomplishment of this territory the multilevel clarification of the dried up territory of the lake is necessary.
It is necessary to note, that attempt of the lake drenage was already made in the middle of the last century.
Since 1960, four pumps with capacity of 122 thousand m3 a day was pumped water from Beyuk-Shor to Mirzalari
lake which was the supplier of table salt till this time. But at the same time 8-10 mln. m3 of polluted waters are
annually dumped into Beyuk-Shor from 32 industrial and municipal objects. It is visible at this moment, the pups
more actively work the ground waters more actively behave. Thus, the problem of the largest lake on Absheron is
reduced to the problem of waste reclamation of industrial objects, utilization of produced waters.
The second-largest lake of Absheron peninsula is Masazyr (fig.5). It is not polluted so strongly, and on salt
extracts on its coast now. However everything is not good here, because the dump of the crude waste waters of
nearest settlements is carried out into Masazyr lake. This problem becomes more and more actually every year as
the settlements, its population and volume of sewage waters increase every day. If we don’t urgently take measures
on prevention of the lake pollution in the not distant future the salt extracted here, becomes unsuitable for the use.

Figure 5. Handicraft salt extraction on Masazyr lake.

Zykh lake is located to the east from Baku. In the center of the last there is a neck of mud volcano, and its name
is translated as a “bog” (fig.6). The basic feeding sources of Zykh lake are the waters of productive series acting on
the volcano neck. The lake accepts waste boring waters of oil fields from adjacent territories [8, с.189].
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Figure 6. The mud volcano neck in the centre of Zykh lake
The problem of restoration of lakes sates demands of multistep, and individual approach. Thus the
clarification of these lakes will cost much more expensively, than their pollution. It is easy to be convinced of it on
an example of Canada and USA which actively were engaged in purification of Great American lakes up to the
middle of the 70th years of the last century. As a result, having spent the about 16 billion US dollars, they have
passed only the first stage on clarification.
3. Results
For development of the tourist industry on Absheron peninsula first of all it is necessary to rehabilitate the
broken ecological balance of this region, to prevent the further destruction and pollution of its unique natural riches,
such as mud volcanoes and salty lakes of Absheron.
For restoration of mud volcanoes landscapes it is necessary:
- To create of reserves in their territories;
- To realize their ordering and certification on the used purposes;
- To prohibit construction works and extractions of mud for construction purposes close to mud volcanoes;
- To organize tourist routes on typical mud volcanoes of Absheron;
- To create mud-baths with use of therapeutic mud of volcanoes.
It is necessary to clear and use natural salty lakes of Absheron for various purposes depending on their
status [11]. But for environmental improvement of Absheron lakes first of all it is necessary to liquidate the reasons
of lake pollution.
So, for improvement of geologic-ecological conditions of Absheron lakes it is recommended:
• To stop overflow of industrial waters into lakes and other reservoirs in the territories adjoining residential
areas; the special attention should be given Zykh and Beyuk-shor lakes.
• To realize complex of the water-protection measures reducing water outflow from underground
communications in dwelling quarters of Baku;
• Along with construction of the big collecting system of Baku it is necessary to consider the problem of
drainage construction in a low residential part of the city for removal ground waters, flooding building
cellars to the sea or collecting system ;
• To use recycling water supply, and also modern sewage disposal plants in the enterprises polluting lakes.
• It is necessary to create rainwater disposal and industrial sanitary piping system of the city;
• To lead systematization and a grouping of natural and artificial lakes in the territory of Baku on use
purposes (for example, Masazyr lake - for salt extractiont, Hadji-hasan and Zykh - for organization of
recreation and fishing zones, Beyuk-shor - for balneological purposes, etc.);
• To clear lakes of harmful chemical elements and biological polluting substances;
• To spend monitoring of natural lakes waters after purification and during using for various purposes;
•
To create a network of Absheron health-resorts and mud-baths on the basis of therapeutic mud of
Absheron lakes.

4. Conclusions
On the basis of all above-stated it is possible to draw the conclusion, that Absheron peninsula represent
specific medical-geographical region. Presence of a plenty of mud volcanoes and salty lakes on Absheron efforts an
opportunity to organize the expanded network of mud- baths and resorts here. However because of sad state of these
natural gifts as a result of a technogenic human activity first of all it is necessary to rehabilitate abandoned natural
landscapes of Absheron.
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Authors for rehabilitation of this unique natural heritage and attraction of tourists in this region offer to lead
a number of measures. These measures include the termination of industrial waste discharge into salt lakes,
execution of a complex of water-protective measures reducing water leakage from underground pipelines, carrying
out of systematization and grouping of Absheron salty lakes on used purposes, clarification of lakes from harmful
chemical elements and substances, monitoring of salty lakes, creation of sanctuaries on territories of salty lakes and
mud volcanoes, prohibition of construction works and mud extraction for construction purposes near to mud
volcanoes, organization of tourist routes on salty lakes and mud volcanoes of Apsheron, creation of therapeutic
mud-baths on Apsheron with use of volcanoes and salty lakes muds.
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SEKCE 1
Vzdělávání
v cestovním ruchu
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AKTUÁLNÍ OTÁZKY VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLÁCH CESTOVNÍHO RUCHU
Renata Wohlgemuthová
Souhrn: Školství cestovního ruchu se úspěšné zařadilo mezi tzv. praktické výukové obory, nejen v rámci
středního školství, ale i na vysokých školách a má za sebou již nejméně jedno desetiletí existence. V současné
době je třeba, aby se otevřela diskuse o zkušenostech z dosavadního vývoje, aby došlo k pokusu o zpřesnění jeho
dosavadního definování. Zároveň s tím bude třeba posoudit váhu a podíl společenských věd v skladbě oboru.
Klíčová slova: obor cestovní ruch jako vysokoškolské studium, obory společenských věd, definice oboru

České školy pro cestovní ruch mají již za sebou první desetiletí působení ve školské soustavě. To
svědčí nesporně ve prospěch skutečnosti, že školy pro cestovní ruch se projevily jako životaschopné a že je
veřejnost zná a oceňuje. (V průběhu dvou posledních akademických roků bylo na pražskou Vysokou školu
obchodní přijato do prvního ročníku v průměru 1000 studentů.) Lze tedy konstatovat, že až na jedinou výjimku
(současné pozastavení činnosti Vysoké školy cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze Holešovicích)
obstály tyto školy dobře a připravily do praxe stovky odborně vyškolených pracovníků, z nichž mnozí nastupují
do organizací cestovního ruchu s magisterským diplomem inženýra. Jsem přesvědčena, že veřejné prohlášení
jednoho čelného pracovníka významné cestovní kanceláře před několika lety, že potřebuje jen takovou pracovní
sílu, která píše na počítači a naučila se anglicky jako au pair, by už dnes při zvýšení nároků na aktivity
cestovního ruchu neobstálo. Možná, že by to už neřekl.
Školy cestovního ruchu, střední nebo vyšší existují dnes ve všech krajích, na řadě vysokých škol byly
založeny samostatné katedry rekreologie a cestovního ruchu. České školství pro cestovní ruch úspěšně
spolupracuje s obdobnými školami téměř ve všech zemích Evropy v rámci programu Erasmus a začíná se
rozvíjet i spolupráce na společných výzkumných projektech. Můžeme tedy oprávněně konstatovat, že se naše
školy cestovního ruchu dobře integrovaly do evropského školství tohoto zaměření.
***
Při výčtu těchto nesporných úspěchů se však naskýtá otázka, jestli už je obor cestovního ruchu
dostatečně definován a vymezen. První studijní plány z let na přelomu století byly koncipovány podle katedry
cestovního ruchu na Vysoké škole ekonomické, tehdy jediného odborného pracoviště tohoto oboru. Obor byl tak
definován jako po výtce obor ekonomické povahy s důrazem na konkrétní ekonomiky, ekonomický zeměpis.
Část výuky byla také věnována základům českých nebo kulturních dějin. Na některých školách byly rovněž
vyučovány různé služby cestovního ruchu. Postupně přibyly informační technologie a např. na Vysoké škole
politické letecké služby
Při sledování tohoto postupného rozšiřování obsahu oboru cestovní ruch, který byl a je zcela oprávněný,
připomenu otázky, které jsou často nastolovány při diskusích o obsahu a poslání předmětu. Patří do studijního
plánu společenské vědy? A pokud ano, jaké postavení jim má být natolik přiřknuto, aby to také odpovídalo
potřebám cestovního ruchu? Jsou společenské vědy jen okrasa a okrajový doplněk výuky nebo nezbytnost? Je
obor cestovního ruchu především oborem ekonomickým nebo má i výrazné stránky historické, kulturní či patří
do výuky i psychologie, právo, sociologie? Byl by jen povrchní závěr konstatovat, že na většině škol cestovního
ruchu se tyto discipliny trvale pěstují a že je tedy taková diskuse zbytečná. V žádném případě nejde jen o takové
povrchní zjištění, ani o míru kvantity, ale o obecné postavení společenských věd v definici oboru cestovní ruch.
Tyto otázky nejsou diskutovány jen v charakteristice našeho oboru. V nedávné době se řešily i na některých
pracovištích technických oborů. Např. Technická univerzita v Liberci má dobře fungující katedru filosofie, která
uspořádala dvě vysokoškolské konference o významu společenských věd ve výuce mezioborových znalostí.
Také mezinárodní pedagogický workshop, který se konal v roce 2007 na Elektrofakultě VUT v Brně zdůraznil
potřebu humanitních předmětů pro studenty techniky. Na již jmenované univerzitě v Liberci bylo založeno
Centrum mezioborových studií člověka, techniky a přírody, jako společné pracoviště této univerzity
s Filosofickým ústavem AV.
Na Vysoké škole obchodní v Praze došlo k určitému, zatím teprve k prvnímu kroku v řešení těchto otázek. Před
2 lety bylo z vyučovaných oborů vytvořeno jednotné pracoviště – katedra společenských věd, která koordinuje
bývalé oddělené obory v částečně propojeném programu. Vedle historie, kam přibyla i výuka dějin cestovního
ruchu, vedle práva, psychologie a sociologie přibyla i etika - v pojetí chování v prodeji a v jednání s klientem.
Takové spojení se osvědčilo i v zadávání témat pro diplomové práce.
***
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V současné době dopadá pokles cestovního ruchu v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí i na
Českou republiku. To nás nutí a hlavně bude nutit již v nejbližší budoucnosti k hledání dalších cest nabídek pro
zahraniční i domácí klientelu. Země, která nemá ani moře ani velehory bude muset nepochybně daleko více
orientovat své nabídky k tomu, co je naše jasná priorita - na stavební památky, na kulturní a umělecký život,
bohatost našich muzeí a galerií, na folklórní dědictví. Budou to pracovníci cestovního ruchu umět? Tato situace,
která nás zcela jistě na poli cestovního ruchu čeká, bude nepochybně klást nemalé nároky i na školy cestovního
ruchu, aby vychovaly pracovníky, kteří našemu národnímu kulturnímu bohatství budou rozumět a dokáží ho
ocenit. Čili i praktická potřeba podporuje návrhy na zásadní diskusi o postavení společenských věd v oboru
cestovní ruch.
Obor cestovní ruch je obor časově mladý, který vznikl více méně spontánně z potřeb praxe. Pro jeho
pěstování byla velmi rychle vybudována i vysokoškolská pracoviště a jejich dnešní postavení dokazuje jejich
aktivitu a nadějný rozvoj. Jakási první etapa konstituování oboru je tedy zjevně již splněna. Ale právě pro jeho
poměrně rychlý rozvoj nebylo dostatek prostoru a času, aby docházelo k analýze a sebereflexi. Tato doba právě
přichází.

Kontaktní údaje:
Renata Wohlgemuthová, Vysoká škola obchodní v Praze, Spálená 14, 110 00 Praha 1
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ZKUŠENOSTI S VÝUKOU CESTOVNÍHO RUCHU V RÁMCI OBORU REKREOLOGIE
NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI
Eva Schwartzhoffová, Halina Kotíková
Souhrn: V rámci oboru rekreologie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci mají
studenti možnost studovat řadu odborných předmětů z oblasti cestovního ruchu. V příspěvku je
uvedena charakteristika těchto kurzů, kterými jsou základy cestovního ruchu, marketing cestovního
ruchu, služby cestovního ruchu, průvodcovská činnost a geografie cestovního ruchu. Pozornost je
věnována i přípravě a akreditaci nové specializace Management cestovního ruchu a rekreace a dalším
aktivitám katedry.
Klíčová slova: výuka, cestovní ruch, rekreologie
Summary: Students at Palacky University in Olomouc can study Travel and Tourism at the
Department of Recreology at the Faculty of Physical Education. There is a broad choice of courses in
the field of Tourism. The Department is also preparing a new specialization in Management of
tourism and recreation.
Key words: teaching, travel and tourism, recreology

Katedra rekreologie
Olomouc je vnímána jako známá turistická destinace. Zajímavé však je, že ačkoliv Univerzita
Palackého v Olomouci nabízí řadu zajímavých studijních oborů, cestovní ruch není akreditován na
žádné z jejich sedmi fakult. Méně je však už známá skutečnost, že cestovní ruch se v dosti širokém
rozsahu vyučuje na Katedře rekreologie Fakulty tělesné kultury. Ta je svým zaměřením na rekreaci a
trávení volného času tím nejlepším místem pro přípravu budoucích odborníků na cestovní ruch. Tak
jak je tomu i v zahraničí, kde je propojení cestovního ruchu s rekreací naprosto běžné. Katedra
rekreologie je ze zákona na základě akreditovaného studijního programu zařazena mezi vzdělávací
zařízení pro předmětnou činnost v oblasti tělovýchovy, sportu a cestovního ruchu. Obdobně jsou
zařazeny i FSpS MU v Brně, FTVS UK v Praze nebo Katedra rekreologie a cestovního ruchu FIM
UHK v Hradci Králové. Základními studijními směry FTK jsou studium tělesné výchovy a sportu,
fyzioterapie, aplikované tělesné výchovy, sportovního managementu a rekreologie.
Na FTK v letošním akademickém roce studuje přes 2000 studentů, do prvních ročníků bylo zapsáno
přes 600 studentů, z toho na obor Rekreologie 70 studentů v denní a přibližně dvojnásobný počet
v kombinované formě
studia. Katedra rekreologie konkrétně nabízí bakalářské studium v
kombinované formě, a to se specializací na Management volného času nebo Pedagogiku volného času.
V prezenční formě garantuje bakalářské i navazující magisterské studium oboru rekreologie, kde
nabízí dvě specializace, a to: Management životního stylu a Marketing a management sportu a
rekreace. Přičemž uplatnění v cestovním ruchu se očekává samozřejmě od absolventů obou
specializací. Cílem studia první specializace je připravit odborníky pro oblast volnočasových center a
sportovních klubů. Cílem druhé ze specializací je příprava budoucích managerů v oblasti CR (např.
CK, komunální rekreace).

Disciplíny cestovního ruchu na katedře
V současnosti se projevuje trend multioborového vzdělávání, které je typické právě pro cestovní
ruch. I tuto skutečnost si uvědomuje naše pracoviště. Na katedře rekreologie došlo v tomto směru
v uplynulých letech k velkým změnám, které se rovněž týkaly koncepce dosavadního studia oboru.
Postupně došlo k proměně studijních programů ve prospěch větší variability a v souvislosti
s požadavky praxe a doby. Co se týká vlastní organizace studia oboru rekreologie, jsou do studia
vedle sportovních a fyziologických disciplín zařazeny nejprve obecné ekonomické předměty jako jsou
např. Ekonomika a legislativa podniku, Ekonomie, Marketing, Management. Po nich následují
profilové disciplíny, které u nás tvoří Marketing a management sportu, Finance ve sportu, Public
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relations apod. Tato nabídka povinných kurzů je doplněna řadou volitelných seminářů. Samozřejmě,
že vedle těchto čistě ekonomicky zaměřených disciplín si studenti rovněž volí mezi profilujícím kurzy
psychologie, sociologie, komunikace, životního stylu, teleologie, apod.
Dalším faktem, který předurčuje absolventy rekreologie pro jejich uplatnění v praxi je celá řada
dalších kurzů a disciplín, které jsou na naší katedře vyučovány a studenti si z nich odnáší řadu
dovedností, které pak coby manageři rekreačních a sportovních středisek, instruktoři nejrůznějších
sportů (lyžování, potápění, aerobic) maséři, pracovníci v cestovních kancelářích a i v lázních mohou
uplatnit. Jednou z profesí, kde se mohou naši absolventi uplatnit je i např. animátor. I zde platí, že této
činnosti doposud není v našem studijním programu vymezen samostatný kurz a animaci se tak
studenti učí v rámci sportovních kurzů či kurzů zaměřených na volnočasové aktivity.

Skladba kurzů z oblasti cestovního ruchu.
Mezi výše zmíněné profilové disciplíny je ve studijním programu zařazeno také velké množství
předmětů z oblasti cestovního ruchu a rekreace. Předměty z oblasti cestovního ruchu, které jsou
součásti studijního programu jsou: Základy cestovního ruchu, Marketing cestovního ruchu, Geografie
cestovního ruchu, Služby cestovního ruchu a Průvodcovská činnost. Pro zahraniční i naše studenty
pak katedra nabízí předmět Travel and Tourism.
Obsahem studia kurzu Základy cestovního ruchu je teoretické vymezení základních pojmů,
v oblasti cestovního ruchu, historický vývoj cestovního ruchu, současný stav a trendy ve vývoji
cestovního ruchu v zahraničí i v České republice. Pozornost je věnována i organizaci cestovního
ruchu. Podrobně jsou prezentovány dopady (pozitivní i negativní) rozvoje cestovního ruchu.
Kurz Služby cestovního ruchu je zaměřen, jak už samotný jeho název vypovídá na služby které
tvoří podstatu samotného cestovního ruchu, tj. na ubytování,
stravování, dopravu a
zprostředkovatelské služby jakožto hlavní činnost cestovních kanceláří a agentur. Oblíbenou součástí
kurzů jsou dle možností i exkurze do hotelů, restaurací nebo cestovních kanceláří.
Praktický kurz Průvodcovská činnost dává studentům základní přehled o činnosti průvodce
v rámci organizovaného cestovního ruchu. Seznamuje s legislativními podmínkami pro výkon
průvodcovské činnosti a s povinnostmi průvodce. Během prohlídky města, která je povinnou součástí
výuky, studenti získávají praktické zkušenosti s prací průvodce.
Kurz Marketing cestovního ruchu poukazuje na rozdíly v marketingu podniku cestovního ruchu a
marketingu destinace cestovního ruchu. Studenti se seznamují se strategií prezentace České republiky
i jiných regionů. Ve výuce jsou akcentovány aktuální trendy v marketingu cestovního ruchu, a to
zejména v oblasti marketingové komunikace a distribuce. Součástí předmětu je i prezentace možností
financování projektů v oblastí marketingu cestovního ruchu z fondů EU i jiných zdrojů.
Nabídku uzavírá kurz Geografie cestovního ruchu, ve kterém mohou studenti uplatnit nejen
znalosti z předcházejících předmětů, ale především své zkušenosti a vědomosti získané z vlastních
cest.
Při tomto zařazení předmětů do studijního programu je možné sledovat postupné prohlubování
poznatků studentů, které v závěru jejich studia představují penzum vědomostí odpovídajícím
požadavkům praxe. Obsah zmíněného studia je v souladu s akreditovanými sylaby předmětů. Garanti
mohou přizpůsobit obsah jednotlivých předmětů dle svých představ. Velmi důležitým a osobitým
prvkem v procesu vzdělávání v oblasti turismu jsou učitelé. Výuka je garantována dvěma
kvalifikovanými odbornými asistentkami s praxí.

Odborné praxe
U všech forem výuky a u cestovního ruchu obzvláště klademe důraz na získání praxe, která se
stane nedílnou kvalifikací absolventů. Odborná praxe studentů je součástí učebních plánů. Probíhá
prakticky v každém ročníku studia, ať už během semestru, zkouškového období nebo prázdnin. Na
rozdíl od jiných vysokých škol se můžeme pyšnit tím, že naše studenty neposíláme, aby si praxe
zajistili sami studenti nebo jejich příbuzní. Katedra rekreologie FTK dlouhodobě spolupracuje při
zajišťování odborných praxí s řadou cestovních kanceláří a sportovních či rekreačních zařízení, jako
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např. CK Vítkovice tours, CK Propago, CK Alexandria, Dětská ozdravovna v Peci pod Sněžkou,
Hotel Tennis Club Prostějov, Lanové centrum Proud, Lyžařská škola Sun Ski. Spolupráce je formálně
zakotvená ve Smlouvách o spolupráci mezi Fakultou a institucemi. Výsledky jsou však v každém
případě determinované vzájemnými osobními kontakty. To vše si vyžaduje značné úsilí ze strany
pedagogů a zvýšené nároky na čas a organizační aktivity.

Specializace Management cestovního ruchu
V přípravě studentů v oblasti cestovního ruchu na naší univerzitě došlo k řadě změn, ale stále je
co zlepšovat. I když jsme my i studenti se skladbou předmětů a způsoby zabezpečení výuky v podstatě
spokojeni, přemýšlíme o další optimalizaci studia. V letech 2005-2008 byl Katedrou rekreologie
realizován grant ESF „Restrukturace oboru a inovace curricul studijního oboru Rekreologie“ jehož
součástí byla mimo jiné i revize hodinových dotací a obsahových náplní jednotlivých kurzů.
V současné době Katedra rekreologie připravuje zcela novou specializaci
u navazujícího
magisterského studijního oboru Rekreologie, a to: Management cestovního ruchu a rekreace. V rámci
této nové specializace je plánováno s podstatným rozšířením stávající nabídky našich předmětů
z odvětví cestovního ruchu. Konkrétně se připravují tyto kurzy:
- Management komunální rekreace
- Řízení a organizace CR v destinaci
- Management cestovní kanceláře a agentury
- Informace a IT v cestovním ruchu
- Aktuální trendy v CR
- Lázeňství
- Udržitelný cestovní ruch

Závěr
Výuka cestovního ruchu na vysokoškolské úrovni, která připravuje manažerské pracovníky, je na
území Olomouckého kraje nezbytná. Praxe ukazuje, že zejména na regionální úrovni, je rekreace
s cestovním ruchem úzce spojena, a to jak v oblasti produktů, tak i v oblasti organizace a řízení. Je
možno předpokládat, že absolventi specializace Management cestovního ruchu a rekreace naleznou
uplatnění v praxi a přispějí k rozvoji cestovního ruchu v České republice.
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ANALYSING THE NEED OF A SUBJECT OF FINANCE AND BANKING FOR THE STUDY
PROGRAMME TRAVEL AND TOURISM AT COLLEGE OF POLYTECHNICS JIHLAVA
Petr Jiříček, Zdeňka Dostálová
Summary: This paper will be oriented on the analysis of students’ educational needs from the corporate finance
and banking sphere for a study programme specialized on travel and tourism. The paper will contain an analysis
of the content of financial subjects taught in the Travel and Tourism programme at College of Polytechnics
Jihlava at present. Possible content of a new subject will also be mentioned. It will take into consideration
suitability and neediness for students of Travel and Tourism. Better chance to get employment after graduation
new subject will be entertained too. Conclusion of this paper will solve structure of new vocational subject
oriented on financial sphere and banking, lecture and seminary content based on getting knowledge in this sphere
in international context too. Integral part will be condition to pass this subject.
Key words: analysis of educational needs, study programme of travel and tourism, banking, labour market,
subject structure, lecture and seminar content, international context.
Souhrn: Příspěvek se zaměří na analyzování vzdělávacích potřeb studentů z oblastí podnikových financí a
bankovnictví pro studijní program se specializací na cestovní ruch. Obsahem příspěvku bude analýza
současného obsahu výuky finančních předmětů na Vysoké škole polytechnické v oboru Cestovní ruch. Dále
bude v příspěvku vymezen případný obsah nově koncipovaného předmětu z hlediska vhodnosti a potřebnosti pro
daný obor se zřetelem na celé spektrum možností uplatnění vysokoškolských absolventů na pracovním trhu.
V závěrečné části příspěvku bude řešena struktura předpokládaného odborného předmětu z financí a
bankovnictví, obsah náplně přednášek a seminářů pro získání znalostí z dané problematiky i v mezinárodním
kontextu a podmínky pro absolvování předmětu.
Klíčová slova: analýza vzdělávacích potřeb, obor cestovní ruch, výuka finančních předmětů, bankovnictví,
pracovní trh, struktura předmětu, obsah přednášek a seminářů, mezinárodní kontext.

1. Introduction
The teaching of Travel and Tourism at colleges or universities is carried out in approximately three levels or
directions. One direction prefers cultural and historical orientation of the subject; the second direction focuses on
economy and management of tourist trade, and the third one on rather practical spheres such as recreology,
agrotourism, guide and informative activities and Travel and Tourism methodology. At College of Polytechnics
Jihlava, the programme Travel /Tourism is a sort of intersection of all the three levels; there is a basis of
economy with connected cultural and historical subjects and quite a large amount of practical and
methodological ones. As for subjects oriented at finance, some are part of the economy oriented level of the
teaching, but it is flagrant that they do not include certain knowledge and skills that graduates are sure to
encounter in practice. If we consider graduates working in the branch of hotel trade, travel offices and agencies
and even in institutions dealing with tourist trade development, or if you like in related branches from the sphere
of business and trade, their curriculum does not contain a subject including instructions from the field of
financial and banking services. We can assume that they are very likely to encounter these problems in their
practice. Thus the aim of this paper is to specify topics not included in the financial subjects already taught to the
study programme Travel/Tourism at College of Polytechnics Jihlava, to focus them professionally on the given
programme, and thus create a subject that students could choose to supplement their study profile. As we know
from our experience that a part of students is interested in such a subject and the study programme executives
also have a positive attitude towards such instruction, we will carry out the following analysis of such
educational need with the aim to define the structure of the subject in view.
2. An analysis of financial subjects taught in the study programme of Travel/Tourism
at College of Polytechnics Jihlava
Financial Accounting 1 – the subject is taught in the 1st semester and deals with basic theoretical information in
the field of general accounting principles and rules, accounting legislative both in Czech and international
sphere. It further continues with notions and an overview of basic areas of financial accounting, including the
structure of division of accounts of accounting system. The subject is a compulsory part of the study and is
taught in the extent of 1 lesson of lecture and two lessons of seminar a week.
Financial Accounting 2 – a follow-up of the previous subject in the 2nd semester, it extends knowledge from the
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given sphere. It deals mainly with composing final accounts including the consolidated ones, creating a balance
sheet and profit and loss statement, including final accounts supplement. The subject also includes parts dealing
with the topics of valuation, audit and analysis of international standards in financial reporting. The subject is a
compulsory part of the study and is taught in the extent of 1 lesson of lecture and two lessons of seminar a week.
European Economic Integration – the subject is taught in the third semester and deals with the history of
integration process in Europe, institutions, the main pillars and policies of the European Union. From financial
topics it contains a part devoted briefly to the Economic and Monetary Union and the budget of the community.
Following parts deal specifically with the EU regional policy, principles of programming and project creating
within operational programmes and standards of structural and regional policy in the Czech Republic. The
subject also contains topics dealing with the position of tourist trade in the European Union. The subject is a
compulsory part of the study and is taught in the extent of 2 lessons of lecture a week.
Public Finance – the subject is taught in the third semester and deals with the topics of financing in the public
sector. It contains parts devoted to the state budget and its income and cost sides, state fiscal policy and public
debt, problems of public budgets and the tax system. The content of the subject also includes topics of financing
public projects, public orders and principles of structural and regional policy of the European Union. The
subject is a compulsory part of the study and is taught in the extent of 2 lessons of lecture a week.
From the previous analysis of financial subjects taught at College of Polytechnics Jihlava, we can gather
following principles for the subject in view:
1/ the subject should contain parts different from the topics taught in the already existing finance oriented
subjects at the College
2/ the subject should use the students’ knowledge obtained especially in the sphere of financial accounting but
also in some parts of the subjects of Public Finance and European Economic Integration
3/ with regard to both the international orientation of the study programme Travel/Tourism and the really
globally united character of the topics taught, the subject should include, besides its Czech language version, also
an English language one, which should be determining.
4/ the subject should be more practically oriented so that it meets demands of the programme and enables
obtaining not only theoretic knowledge, but also practical skills, which can be used by all the range of the
programme graduates.
5/ from this point of view, the assumed two allocated lessons a week should include one lesson of theory and one
lesson of seminar
6/ an important part of the practical teaching of the subject will be students’ own presentations with the use of
modern computing technologies and projectors, focused on a chosen topic and oriented at the students’ needs for
work in the branch
7/ for the needs of English language teaching, a dictionary of specialised terms should be developed as well as an
e-learning support for testing students’ language knowledge from the lessons of English language, especially
from the sphere of Business English, adding specific terms from financial and banking area.
On the basis of the executed analysis and identified principles, the newly created subject from the area of finance
and banking with a provisional name “Banking for Travel/Tourism” could become an optional part of the study
in the study programme Travel/Tourism at College of Polytechnics Jihlava
3. The structure of the suggested subject BANKING FOR TRAVEL/TOURISM
The suggested structure corresponds with a planned layout divided into thirteen lessons of instruction plus one
lesson for testing students’ knowledge. It includes single topics from the branch of banking and financial
services with a focus on the needs of the programme of Travel/Tourism in the international context.
A. Money
The chapter will contain basic terms from the area of monetary theory, such as empiric and theoretic definition
of money and basic methods of measuring the amount of money in an economy – monetary aggregates and
monetary basis. One part of the chapter will deal with the historical development of money (commodity money,
precious metals, coins, bank notes, government notes, and non-cash money) a specificity of European and the
Mediterranean area.
The seminar will include a presentation and analysis of bank notes protecting elements.
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B. Currency and currency exchange rate
The chapter will provide a survey of basic historical and present types of currencies in the world with a
specificity of Europe and the Mediterranean area. Further basic theories concerning exchange rate creation and
other terms from this sphere will be mentioned. The role of the central bank in the sphere of monetary policy and
exchange rates influencing will also be included
The seminar will deal with an analysis of exchange rate list of both the central bank and commercial banks and a
discussion about indicators of exchange rates development and a survey of currencies of the European states, the
Mediterranean area and the most important world currencies.
C. Euro and Economic and Monetary Union of the EU
The chapter will deal with the development of the EU monetary policy heading towards the creation of a single
European currency, with the role of euro in the economy of the member states of the euro area and the influence
of euro on the economy of the EU members outside the euro area with a specificity of the Czech Republic.
Criteria and steps necessary for introducing euro in the Czech Republic will also be explained here.
The seminar will contain a presentation of protecting elements of the single European currency and introduction
of euro bank notes and euro coins.
D. Banking system
The chapter will describe the role of a bank in the economy, its economical goals, organisational structure and
product orientation. Next, single types of banks (commercial, mortgage, investment, cooperative banks, saving
banks and credit banks, and building societies) including their product orientation will be presented.
The content of the seminar will be orientation in products of Czech banking institutions with a focus on the
needs of tourist trade.
E. Bank accounts
The chapter will contain terms of opening a current account of an entrepreneur and for citizens, foreign currency
forms of accounts, time deposit including the possibility of providing a bank overdraft with a bank account.
There will be a survey of all executed operations in relation with the use of current accounts – withdrawing and
depositing money, blockings and payment orders. The seminar will deal with practical demonstrations of
operations with documents of bank accounts their creating and cancelling.
F. System of payments
The chapter will deal with single follow-up forms of making payments among citizens, companies and public
sector institutions – bills of exchange, cheques and document payments. Attention will also be paid to the sphere
of international payments and bank information services.
In the seminar, practical examples of filling in a bill of exchange or bank and traveller’s cheques will be solved.
G. Bankcards
The chapter will deal with single types of bankcards, especially debit, credit and chip cards. Single world used
systems of bankcards will be described, including products offered with bankcards.
The content of the seminar will include presentations aimed at the use of bankcards in tourist trade and
assistance and insurance services linked with them.
H. Bank loans
The chapter will deal with various forms of bank loans for the civil sphere (clients in tourist trade) and trade and
investment credits for entrepreneurs in the area of tourist trade. Explanation of the credit process and the
problems of interest rates will be port of the topic, too.
The seminar will include filling in an application for a business credit for financing business or investment
activity in the area of travel movement and tourist trade.
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I. Financial services
The chapter will treat financial services of commercial banks – factoring, forfeiting, operational and financial
leasing – offered by both Czech banks and non-bank subjects. It will next deal with the use of payment and nonpayment bank guarantees.
In the seminar, students will practise deciding about the convenience of financing the purchase of company
property from financial leasing or bank loan.
K. Electronic banking
The chapter will deal with modern forms of direct banking – home banking, phone banking, internet banking,
GSM banking, java banking and self-service areas. Another subject to explanation will be possibilities of using
bank deposit and credit products and products of payments in the form of electronic banking.
In the seminar, the use of modern forms of e-banking in tourist trade and hotel enterprise will be presented.
L. International banking and financial institutions
The chapter will contain a description of bank systems in the Czech Republic, Europe, bank systems of
important world economies (the U.S.A., Japan, Australia) and world tourist destinations.
In the seminar, a bank system of a country with important tourist trade or destination will be presented.
M. Financial management
The chapter will deal with basic theories from the field of financial management of companies in the operation
sector and with the terms of liquidity and working capital. Single rules of financial management of a company
will be depicted. Further, principles of investment decision-making and basic methods of company investments
efficiency assessment will be treated.
In the seminar, efficiency of a business investment from the sphere of tourist trade will be calculated.
N. Financing tourist trade
Part of this chapter will include a survey of the most important banking and financial institutions, especially in
relation to the topic of financing investments and development programmes in the field of tourist trade.
In the seminar, possibilities of financing particular development projects from the field of tourist trade from
commercial, public, European and international financial sources will be discussed.
4. Methods of teaching and supporting systems of the subject
As for the English language version of the subject of Banking and Finance, we have to consider that the course
combines a professionally oriented economy subject with language teaching. Travel/Tourism students’
curriculum includes a number of English lessons focused on general English plus vocabulary and language
functions oriented at tourist trade. Banking and Finance along with further economy options taught in English
will enable students to choose which branch of economy they wish to study in more detail and to develop their
English vocabulary in this branch at the same time.
The methods of teaching should also reflect this combination of professional and language subjects and should
ensure providing students with both economic knowledge and special purpose oriented English vocabulary and
skills. As the allocated number of lessons for the English version will probably be the same as for the Czech
version, we have to expect a greater amount of students’ self-study to learn the extra information in the form of
new English vocabulary, skills and functions. To help students cope with this, we are planning to provide them
with appropriate extra support:
1) Subject oriented English-Czech dictionary: the key words from the area of Banking and Finance will be
collected in a dictionary available to students. This will be divided to parts according to the topics and
will serve the students as a check of their understanding of terms taught in previous lessons, an
overview of the key words of each topic and also as a sort of syllabus of the course.
2) E-learning tools on the college Internet portal: to meet the students’ need to practise newly obtained
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vocabulary that has been presented or elicited in seminars, on-line support will be provided to them via
the college’s e-learning portal. It can provide anything from basic matching, gap filling or translation
exercises to various exercises testing their knowledge to complex problem solving exercises or case
studies with the use of authentic materials. It can also be used for testing required knowledge at the end
of the semester.
As for further methods of teaching the English version of the subject that are worth mentioning, we
shouldn’t forget:
3) Presentations: the above mentioned students’ presentations, which are used in the Czech version of the
subject, will play an important role in the English version as well. Students will be expected to present a
chosen topic to their colleagues with the use of authentic sources, to start the presentation with a list of
new words their colleagues may not be familiar with, to explain these in English, to show an
appropriate use of materials and to be ready to answer their colleagues’ questions at the end of the
presentation. They will be encouraged to check their audience’s understanding of the topic by their own
questions and to make an effort to evoke discussion about a related issue as the ability to discuss
professionally oriented issues in English is one of the goals of the English version of the subject.
4) Essays: as an alternative to oral presentations and discussions, students may be asked to present a
written essay to show their understanding of a given topic, either as an outcome of a case study, carried
out individually or as group work, or as a solution to a given problem with the use of authentic sources.
5. Conclusion
On the basis of the above mentioned facts it appears there is a need for teaching a professionally oriented subject
aimed at banking and finance for the study programme Travel and Tourism. This subject will enable students to
choose their specialization and to obtain more detailed professional knowledge and English vocabulary from this
sphere. It will be created with the intention to raise the competitiveness of graduates on the labour market in the
branch of tourist industry.
Literature
1.

Revenda. Z., a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4.vydání, Praha : Management Press, 2005, ISBN 80-7261-132-1

2.

Polouček S.a kol. Bankovnictví. 1.vydání, Praha : C.H.Beck, 2006, ISBN 80-7179-462-7

3.

Kislingerová E. a kol. Manažerské finance. 1.vydání. Praha : C.H.BECK, 2004, ISBN 80-7179-802-9

4.

Jiříček P. Bankovnictví. 1. vydání. Jihlava : VOŠ, 1999

5.

www. vspj. cz

Contact address
Ing. Petr Jiříček, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra ekonomických studií, Tolstého 16, 586 01 Jihlava,
tel.: 567 141 124, e-mail: jiricek@vspj.cz
Mgr. Zdeňka Dostálová, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra jazyků, Tolstého 16, 586 01 Jihlava, tel. 567 141 167,
e-mail: dostalova@vspj.cz

65

PROPOJENÍ VÝZKUMU A VÝUKY GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU
Dana Fialová
Souhrn: Příspěvek přináší informace a konkrétní příklady zapojení studentů všech stupňů vysokoškolského
studia do základního i aplikovaného výzkumu v rámci témat řešených geografií cestovního ruchu. Diskutuje
potřebu a možnosti zpřístupnění i využití dílčích výsledků studentských prací jak odbornou, tak laickou
veřejností.
Klíčová slova: aplikovaný výzkum, geografie cestovního ruchu, klíčové kompetence, vzdělávání, základní
výzkum
Summary: The contribution gives information and specific examples of involvement of students of all levels of
university study into basic and applied researches within thematic frame solved at geography of turism. It
discusses need and possibilities of popularizing and use of partial results of student works by both academic and
laic public.
Key words: applied researches, basic researches, education, geography of turism, key competencies
1. Úvod
Cílem příspěvku je poukázat na problematiku spojenou s reformou terciárního vzdělávání vycházející nejen
z prosazování klíčových kompetencí, ale především nutnosti propojenosti terciárního vzdělávání a výzkumu.
Pokouší se charakterizovat současný stav, který dokumentuje na konkrétních příkladech uplatňovaných při studiu
cestovního ruchu v rámci geografických oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Již od poloviny sedmdesátých let minulého století se v souvislosti s trhem práce a zaměstnatelností
diskutuje o pojmu klíčové kompetence /1/, které jsou pod záštitou EU definovány jako přenosný a univerzálně
použitelný soubor vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a
rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost /3/. Tento pojem je také jedním z klíčových
pojmů obsažených v dokumentech známých pod názvem Bílá kniha, v našem případě konkrétně v Bílé knize
terciárního vzdělávání /23/, která reaguje na stávající hodnocení kvality terciárního vzdělávání a hodnocení
výzkumu a vývoje a předkládá návrh reformy. (Bílá kniha terciárního vzdělávání je koncepční a strategický
dokument, který ukazuje, jakým směrem by se mělo terciární vzdělávání v České republice vyvíjet v
následujících 15 až 20 letech, aby se ČR stala zemí s vysokým inovačním potenciálem, aniž by se vzdala péče o
šířeji pojatou vzdělanost a kulturní kapitál země ve střední Evropě. Bílá kniha vychází z předpokladu, že má-li
naše vysoké školství tuto roli hrát, musí se jeho reforma odehrát v řadě oblastí současně, jen tak bude účinná a
přinese očekávané efekty.) Výrazně je zde kladen důraz na rozvoj klíčových kompetencí důležitých pro přímé
pracovní uplatnění (míněn bakalářský stupeň studia) a uplatnění v širší oblasti studia (vyšší stupně). Tyto
kompetence by měly být dosahovány např. zapojováním studentů do (zejména aplikovaného) výzkumu, vývoje a
inovací. Zároveň se předpokládá i zahrnutí ukazatelů hodnocení výsledků výzkumu a vývoje do kritérií
hodnocení terciárního vzdělávání, a to právě i s ohledem na zapojení studentů do tvůrčí činnosti.
2. Studium a výzkum cestovního ruchu v rámci geografických oborů
Problematice cestovního ruchu byla na Univerzitě Karlově v Praze, Přírodovědecké fakultě věnována
pozornost dlouhodobě, ale spíše okrajově. O to intenzivněji tomu je tomu v posledních cca 15 letech a to na
katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Cestovní ruch je jednou z možných specializací (volitelným
tematickým okruhem v rámci státních závěrečných zkoušek) v navazujícím magisterském studijním oboru
regionální a politická geografie, případně i v oboru sociální geografie a regionální rozvoj. Se základy cestovního
ruchu jsou studenti seznámeni již v rámci bakalářského stupně v základním kurzu ekonomické geografie a
základních geografických metod výzkumu, ti kteří míří k této specializaci v rámci navazujícího magisterského
studia často zpracovávají již na dílčí téma z problematiky cestovního ruchu bakalářskou práci. V navazujícím
studiu pak následují přednášky geografie cestovního ruchu Česka, geografie cestovního ruchu světa a diplomový
seminář, které jsou provázány s přednáškami jako jsou teorie regionálního a lokálního rozvoje, územní
plánování, regionální, kulturní a sociální geografie atd. Doplněny jsou pak volitelnými přednáškami: ekonomika
a marketing cestovního ruchu, dlouhodobě udržitelný cestovní ruch a lokální/regionální rozvoj, druhé bydlení
v ČR, kulturní oblasti, odborná praxe, atd. Přirozeně pak je obhájena řada diplomových prací řešících obecnější
problematiku cestovního ruchu (terorismus a cestovní ruch, dopady cestovního ruchu na rezidenty, turistická
urbanizace /27, 28/…), věnuje se jednotlivým typům cestovního ruchu (venkovský /4/, letní rekreace u vody /17/,
zimní na horách /21/, zahraniční /25/…), popřípadě soustřeďuje svou pozornost na cestovní ruch, jeho vývoj,
dopady a možné perspektivy v konkrétním regionu či lokalitě /19, 22/. Vybraní studenti pokračují i v doktorském
stupni studia.
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Obdobně je zaměřen i výzkum, ať již jako dílčí problematika v rámci výzkumných záměrů pracoviště
(rizikové faktory cestovního ruchu /8/…), či s podporou grantových agentur GAUK, GAČR, VaV MMR ČR
(venkovský prostor /7/, změny a vlivy rekreační funkce obcí a sídel /5/, druhé bydlení /6, 10, 12, 15, 24, 29/… )
v neposlední řadě i jako řešení státních zakázek (analýzy vývoje Národního parku Šumava /9/, Atlas krajiny
České republiky, analýza cestovního ruchu na Příbramsku…).
3. Propojení výuky a základního výzkumu
Jak již bylo napsáno v úvodu, je nezbytné a stále více žádoucí, aby studenti měli možnost zapojit se do
řešení výzkumných úkolů a tak si v praxi ověřit nejen nabyté znalosti. Na znalosti bývá doposud stále
soustředěno nejvíce pozornosti, ale je třeba umožnit studentům, v souladu s naplňováním deklarací v Bílé knize,
prohloubit a ověřit také získané dovednosti. Jejich ověřování není tak jednoduché a často stojí na okraji zájmu
vzdělávacího procesu, což je nezbytné napravit. /26/
Jednou z možností je přímo v rámci povinného kurzu zapojení studentů do terénního a dotazníkového
šetření řešící dílčí problematiku např. dopady cestovního ruchu na Královskou cestu v Praze. Studenti si tak
procvičí tvorbu dotazníku, realizaci a vyhodnocení dotazníkového šetření, vedení řízených rozhovorů, přípravu a
provedení pozorování, nalezení a utřídění potřebných dat, zhotovení grafických výstupů, přípravu a přednesení
prezentace, procvičí se v diskusi jak z pohledu tazatelů, tak dotazovaných. V neposlední řadě se setkávají
s týmovou prací a jsou nuceni svou činnost koordinovat, monitorovat a dojít k společnému závěru.
Na základním výzkumu se studenti nejčastěji podílejí při řešení dílčích otázek, kdy se výstupem v první
řadě stávají studentské kvalifikační práce /např. 4, 22, 25, 28/. Tyto dílčí výsledky se pak stávají součástí
rozsáhlejších děl, publikovaných ať již ve formě monografie /6, 29/, článku v renomovaném vědeckém časopise
/2/, příspěvku ve sborníku z mezinárodní konference /5, 7, 8, 10, 12, 24/, v ostatním tisku věnovaném odborné
veřejnosti /13, 14, 16, 18, 20/ či se objeví na výstavě určené veřejnosti široké /11/.
4. Propojení výuky a aplikovaného výzkumu
Obdobné propojení je možné, jako u základního výzkumu, ba je ještě více žádoucí, u výzkumu
aplikovaného. Zde mají studenti opět možnost prověřit různé typy dovedností, pracovat v týmu a nést
zodpovědnost za svou práci. Významná je také zpětná vazba, kterou získávají, a to v tomto případě nejen z řad
pedagogů či oponentů z akademické sféry, ale především z řad uživatelů jejich produktu.
Příkladem může být zapojení studentů bakalářského stupně studia v rámci terénního cvičení ze sociální
geografie do prací spojených s projektem zadaným KÚ Středočeského kraje „Analýza cestovního ruchu na
Příbramsku“ financovaného ze Společného regionálního operačního programu EU. Měli možnost si vyzkoušet
především zúčastněné pozorování, ověřování dat z různých zdrojů terénním průzkumem, zpracovávat a
prezentovat výsledky za vymezené oblasti. Především jejich výsledky z terénu byly nesmírně důležité pro
budoucí uživatele. Umožnily reálné posouzení situace, která se často lišila od deklarované zadavateli, ovšem
pouze od zeleného stolu.
Studenti navazujícího magisterského studia měli možnost pracovat na projektu hodnotícím (z veřejně
dostupných dat) dopady patnáctileté existence Národního parku Šumava. Jedním z nejvýznamnějších dílčích, a
svým způsobem i velmi kontroverzních okruhů, byla právě problematika cestovního ruchu /9/. Ač studenti byli
pouze zprostředkovaně účastníky několika kol oponentního řízení, měli jedinečnou možnost vytvořit si názor na
velmi rozdílné reakce na výsledky jejich vlastní práce z pohledu státní správy, samosprávy a dalších aktérů
působících v dotčeném území.
5. Příklady prezentace dílčích výstupů
Existují však i případy, kdy některé poznatky ukryté v kvalifikačních pracích studentů nejsou součástí
dalších rozsáhlejších výstupů, ale přesto si zaslouží pozornost. Jejich zveřejnění v popularizačních médiích
umožní nejen studentovi procvičit dovednost spojenou s převedení vědeckého textu do textu popularizačního, ale
výsledky mohou být i nápomocny v praxi – ukázání skrytého potenciálu /13, 19, 20, 21, 22/, potvrzení
existujícího trendu /16, 17, 18, 27/ apod. Významná je i účast samotných studentů ať již v soutěžích např. Česká
geografická společnost letos pořádá již 8. ročník Studentské vědecké soutěže v oboru geografie, či například
tradiční Studentská soutěž Morušky, která umožňuje setkání a výměnu zkušeností studentům z různých vědních
oborů, kteří provádějí své výzkumy na území Krkonoš. Je vhodné vyzvat studenty i k prezentacím, ať již formou
vystoupení či posteru, i na dalších jak domácích, tak i mezinárodních konferencích. (Zde je vhodné vždy pro
studenty snížit výši konferenčního poplatku, či umožnit platbu jen za část konference.)
Dovolím si využít tohoto prostoru a zveřejnit některé drobné výstupy ze studentských prací, které se
v některých případech staly součástí výstupů na konferencích, případně byly publikovány formou
popularizačního textu v časopise COT business v roce 2008.
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První dva obrázky jsou výsledky dotazníkových šetření z let 2003 a 2007, které nám umožňují poznat jak
návštěvníci Lipenska získávají informace a jak hodnotí kvalitu poskytovaných služeb. Výsledky mohou posloužit
nejen pro srovnání situace samotným výzkumníkům /4, 17/ ale jsou vhodnou informací pro destinační
management.
Obr. 1: Způsob informace o možnosti rekreace v oblasti Lipenska
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Obr. 2: Hodnocení kvality služeb v oblasti přehradní nádrže Lipno
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Obrázky č. 3 a 4 představují dílčí výstupy, které jsou výsledkem studentských kvalifikačních prací, ale zároveň
tvoří dílčí část základního výzkumu problematiky nových trendů v druhém bydlení prezentovanou na
mezinárodních konferencích v Česku, v zahraničí /10, 12, 24, 25/ i na výstavě pro veřejnost /11/. Údaje byly
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zjišťovány řízenými rozhovory se zástupci samospráv a developery, studiem územně plánovací dokumentace,
strategických plánů a terénním šetřením. Výsledky dotazníkového šetření mezi rezidenty Mostecka a
Chomutovska zobrazené na obrázku 5 /14, 22/ potvrzují přetrvávající negativní image regionu, který má přesto
řadu možností co návštěvníkům nabídnout. Obrázek 6 je výsledkem velmi podrobného studia historických
materiálů, řízených rozhovorů a terénního šetření. Upozorňuje na skrytý potenciál v lokalitách, kde dříve
existovala lázeňská místa, či léčivé prameny.
Obr. 3: Vybrané názory starostů na problematiku rekreačních bytů
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Obr. 4: Plánované rekreační areály

Zdroj: 24, 25
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Obr. 5: Důvody turistického nezájmu o oblast pro návštěvníky z jiných regionů Česka pohledem místních obyvatel

Zdroj: 14, 22

Obr. 6: Existující a zaniklá lázeňská místa ve Zlínském kraji

Zdroj: 19, 20
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Praha se řadí svým významem v zahraničním cestovním ruchu mezi hlavní městské evropské destinace, projevuje
se zde řada trendů známých z obdobných destinací. Jedním z nich je i trend vzniku nových malých hotelů
v historickém pro turisty pěšky dostupném jádru města /16, 27/. Rozmístění hotelů (bez udání velikosti)
dokumentuje obrázek 7.
Obr. 7: Rozmístění hotelů nejvyšších kategorií v centru Prahy

Zdroj: 16, 27
Obr. 8: Kategorizace lyžařských středisek na Vysočině

Zdroj: 13, 21
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Poslední obrázek č. 8 vychází z výsledků dotazníkového a terénního šetření a upozorňuje na možnosti zimního
lyžařského cestovního ruchu na Vysočině, tedy v oblasti, která má dosud jen lokální, v některých případech
regionální význam. Podle vybavenosti jsou střediska řazena do tří skupin, kdy střediska v první skupině jsou
v srovnatelná s některými středisky v našich pohraničních horách a mohou tedy absorbovat návštěvníky i se
vzdálenějších regionů, především díky centrální poloze.
6. Závěr
Cílem příspěvku bylo upozornit na stále větší nutnost propojení výuky a výzkumu na všech stupních
terciárního vzdělávání, a to zejména se zřetelem deklarované klíčové kompetence. Zveřejněno bylo i několik
příkladů z uplatnění dílčích studentských výsledků, které tvoří nedílnou součást výstupů základního i
aplikovaného výzkumu v oblasti geografie cestovního ruchu. Přesto zůstává řada problémů, především
s možností zveřejňování těchto dílčích výsledků. Studentské kvalifikační práce v mnoha případech zůstávají
veřejnosti nedostupné. Není snadné vydat monografii v prestižním vědeckém nakladatelství, ani publikovat
v renomovaném vědeckém časopise s impakt faktorem či uvedeném na seznamu Rady vlády pro výzkum a vývoj.
Ale právě pouze tyto výstupy jsou zpětně jako jediné z hlediska vědecké výkonnosti hodnoceny. Proto je třeba i
nadále podporovat setkávání studentské, vědecké i laické veřejnosti na různě zaměřených seminářích a
podporovat výměnu informací, byť i formou, která není v této chvíli plně hodnocena. Vždyť právě i prezentace
názorů formou konferenčních příspěvků či článků ve sbornících a kvalitních časopisech (byť ne hned s nejvyšším
vědeckým renomé) umožňuje aplikovat proklamované klíčové kompetence, a často přinášet zajímavé, jinak
nedostupné poznatky.
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INTERKULTURELLE KOMPETENZEN UND KOMMUNIKATION
Štěpánka Kolářová
Souhrn: V mém příspěvku jsem se v první části zabývala interkulturní komunikací, pojmy kultura, kulturní
standardy a páry kulturních standardů. Ve druhé části se pojednává o interkulturních kompetencích, jednání
v cizím jazyce a problémy porozumění.
Klíčová slova: interkulturní komunikace, kultura, kulturní standardy, páry kulturních standardů, interkulturní
kompetence v cizojazyčném jednání
Summary: The presentation deals with intercultural communication, terms of culture, cultural standards,
intercultural competences, foreign language problems and problems with understanding.
Key words: intercultural communication, culture, cultural standards, intercultural competences in a foreign
language talks.

Durch die Fremdsprachen lernt man nicht nur die Sprache, sondern auch andere Kultur kennen. Die
interkulturelle Kommunikation beschäftigt sich mit der Kommunikation unter verschiedenen Kulturen. Kultur
offenbart sich als ein spezifisches System von Werten, Normen, Regeln und Einstellungen, das nachhaltig das
Verhalten der Mitglieder einer Gruppe, Organisation, Gesellschaft oder Nation beeinflusst. Jede Kultur bietet
ihren Mitgliedern eine Reihe von Möglichkeiten, das individuelle und gemeinsame Handeln zu gestalten und die
soziale Umwelt wahrzunehmen. Kultur setzt jedoch auch Grenzen und bestimmt damit die Maßstäbe für die
Bewertung des Verhaltens der Mitmenschen. Was als richtig, effizient, klug, als normal, selbstverständlich oder
denkbar angesehen wird, ist nicht abhängig von einer universellen Vernunft, sondern von der landesspezifischen
Kultur. Innerhalb einer Kultur herrscht Einverständnis über die Art und Weise der optimalen Regulierung
zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Handelns.
Verstehen wir Kulturstandards als Beschreibungsparameter einer Kultur, so lässt sich diese als ein
Orientierungssystem auffassen, in dem wir uns mit Hilfe dieser Kulturstandards zurechtfinden. Kulturstandards
leiten das Denken, Wahrnehmen, Urteilen und Handeln der Mitglieder einer Kultur in weiten Bereichen.
Eltern, Großeltern, Kindergarten, Schule, Universität, Beruf sind beispielsweise gesellschaftliche und damit
kulturell geprägte Institutionen, die kulturelle Werte, Normen, Einstellungen, Bedeutungen und eben
Kulturstandards vermitteln. Diese Institutionen sind gegenüber kurzfristigen Veränderungen in
gesellschaftlichen Teilbereichen relativ unempfindlich, weshalb sich Kulturstandards weit langsamer als
sozioökonomische Rahmenbedingungen verändern. Wie stark und auf welche Weise das eigene Verhalten durch
Kulturstandards geprägt ist, wird oft erst im Kontakt mit Fremden deutlich.
Kulturstandards gelten aufgrund der Methode ihrer Gewinnung nur in dem bilateralen interkulturellen Rahmen,
in dem sie definiert wurden. Sie beschreiben eine Kultur nicht objektiv, sondern im Kontrast zur
Kontrastkultur. Unter Rückgriff auf die "Logik der adaptiven Gegensätze" entwickelten wir die Definitionen
der Kulturstandards als mehr oder weniger gegensätzliche Kulturstandartpaare. (Schroll-Machl 2003):
Die deutsch-tschechischen Kulturstandardpaare stecken ein Spannungsfeld zwischen Antworten ab, die
Deutsche einerseits und Tschechen andererseits auf eine zentrale Frage des (Berufs)Lebens geben.
Solche Fragen sind:
(a) Liegt in der Interaktion und Kommunikation der Fokus auf der Sache oder auf den
beteiligten Personen
(b) Welche Einstellung herrscht gegenüber Strukturen?
(c ) Werden Dinge hintereinander oder parallel erledigt?
(d) Wo ist ethische Verantwortung verankert?
(e) Wie groß ist die Spannbreite von Betroffenheit?
(f) Wie wird kommuniziert?
(g) Wie wird mit Konflikten umgegangen?
(h) Wie tritt jemand auf?
Weil Deutsche und Tschechen diese Fragen (meistens) unterschiedlich beantworten, lassen sich ihre Antworten
als Gegensätze, d.h. als folgende Kulturstandardpaare, darstellen:
(a) Sachbezug versus Personbezug
(b) Aufwertung von Strukturen versus Abwertung von Strukturen
(c) Konsekutivität versus Simultanität
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(d) regelorientierte Kontrolle versus personorientierte Kontrolle
(e) Trennung von Persönlichkeits- und Lebensbereichen versus Diffusion von
Persönlichkeits- und Lebensbereichen
(t) schwacher Kontextbezug versus starker Kontextbezug
(g) Konfliktkonfrontation versus Konfliktvermeidung
(h) stabile Selbstsicherheit versus schwankende Selbstsicherheit
Die Gegensätze eines Kulturstandardpaares stehen zusätzlich in einem dynamischen Verhältnis zueinander:
Tatsächlich werden nämlich immer - von Deutschen wie von Tschechen - beide Pole realisiert, freilich in
unterschiedlichem Mischungsverhältnis. Die Gewichtungen sind zwischen Deutschen und Tschechen
verschieden, so dass die einen den einen Pol und die anderen den anderen Pol stärker realisieren. Das heißt, dass
Personen in Abhängigkeit von Situationen und Zielen in ihrem Verhalten zwischen den Polen "oszillieren".

Wie lassen sich Kulturen beschreiben?
(Sichtbare und unsichtbare Faktoren)
Zwiebelmodell der kulturellen Manifestationen, (nach Hofstede 1994):
- Eine Kultur basiert im Kern auf bestimmten Werten. Diese werden jedoch bewusst kaum wahrgenommen. Die
Grundwerte einer Kultur zeigen sich nach außen durch die Praktiken einer Kultur.
- Jede Kultur verfügt über gewisse Symbole, die bereits eine Aussage über die Kultur beinhalten (z.B. das
"Sternenbanner" für die USA, die verflossene "Deutschmark" für die BRD, der "Zuckerhut" für Brasilien etc.)
Diese äußere Schicht ist am einfachsten zugänglich und für Fremde leicht wahrnehmbar.
- Alle Kulturen werden in gewissem Sinne durch ihre Helden "verkörpert". Diese Helden können real oder fiktiv,
gerade aktuell oder aus der Zeitgeschichte sein. Wichtig ist, dass sie sowohl innerhalb der Kultur bekannt und
geschätzt sind und auch von außen mit der jeweiligen Kultur in Verbindung gebracht werden. Welche Figuren zu
Helden avancieren, kann sehr unterschiedlich sein (z.B. der "Brave Soldat Schwejk" für Tschechien, Nelson
Mandela für Südafrika etc.). Oft sind Repräsentanten einer Kultur, die im Ausland sehr populär und beliebt sind,
im eigenen Lande gar nicht so gern gesehen. Zeitgeschichtliche Einflüsse spielen immer eine Rolle.
- Für Fremde zwar gut zu beobachten aber am schwierigsten zu durchschauen sind die Rituale einer Kultur.
Dazu gehört beispielsweise die Art von Begrüßung oder Verabschiedung, die Essensgewohnheiten, wie Feste
gefeiert werden, wie man sich streitet und wieder versöhnt usw. (so kann etwa eine Tasse Espresso im
italienischen Kontext eine ähnliche Bedeutung annehmen wie das symbolisch "Friedenspfeife rauchen".)
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Interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit, mit Menschen anderer Kulturkreise erfolgreich zu
kommunizieren. Diese Fähigkeit kann schon bei Kindern vorhanden sein, d.h. die Einflüsse der Erstspracheden
können auch entwickelt und gefördert werden. Dieses wird als interkulturelles Lernen bezeichnet. Jeder Mensch
hat seine eigene kulturelle Identität. Als Voraussetzung der interkulturellen Kompetenz gelten Sensibilität, das
Verständnis anderer Verhaltensweisen und Denkmuster. Auch die Fähigkeit, den eigenen Standpunkt zu
vermitteln, ist dabei wichtig.
Es handelt sich um eine situativ angepasste Ausgewogenheit zwischen:
- Kenntnissen und Erfahrungen betreffend andere Kulturen, Personen, Nationen, Verhaltensweisen usw.
- Empathie und Erfassen der Gefühle und Bedürfnisse anderer
- Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Kenntnis der eigenen Stärken, Schwächen und Bedürfnisse.
Bei dem fremdsprachlichen Handeln treten zwischen Mutter- und Fremdsprachensprecher/Innen Verstehensund Verständigungsprobleme häufig auf, weil einer der Aktanten der Kommunikation die jeweilige
Verständigungssprache nicht „ perfekt“ beherrscht. Einen besonderen Typ von Problemen in der interkulturellen
Verständigung bilden Interferenzen, d.h. Einflüsse der Erstsprache des Lernenden auf sein kommunikatives
Handeln in der Fremdsprache. Als weitergehende, z.T. von Aspekten des lernsprachlichen Handelns abgegrenzte
Ursache interkultureller Kommunikationsprobleme werden die Unterschiedlichkeit der Kultur- und
Gesellschaftsbedingungen der Aktanten. Fragen der Gruppenabgrenzung und des Gemeinsamkeitsaufweises
spielen im interkulturellen Diskurs also eine wesentliche Rolle. Für Verständigung und Kommunikation der
Aktanten verschiedener Herkunftssprachen sind also wichtig, nicht nur die Sprach- sondern auch Kultur- ,
Geschichts- und Gesellschaftskenntnisse.
Auch dieses führte im Jahre 2004 zur Gründung der Fremdsprachigen Bibliothek an der Polytechnischen
Hochschule Jihlava. Man kann Bücher Lehrbücher, Zeitschriften und Medien leihen, sodass die Sudenten im
engeren Kontakt mit dem Geschehen im Ausland kommen. Im Rahmen des Begleitprogramms der Bibliothek
finden regelmäßig unterschiedlich, meist zwei-, bzw. dreisprachige Ausstellungen statt. Man bietet auch
fremdsprachige Vorträge zur aktuellen Kultur-, Wirtschafts- und Politikproblematik an. In der heutigen
Gesellschaft zeigt sich, dass ein informierter und sensibler Umgang mit Angehörigen anderer Kulturen
zunehmend zum Kriterium von Erfolg auf wirtschaftlicher, politischer, humanitärer und kultureller Ebene wird.
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VYBRANÉ PROBLÉMY ČESKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU
Jiří Šíp
Souhrn: autor se ve svém článku zabývá analýzou středoškolských a vysokoškolských studijních programů.
Nachází disproporce mezi názvy a obsahem vyučovaných předmětů. V závěru článku navrhuje možnosti dalšího
rozvoje vzdělávacího systému pedagogiky cestovního ruchu v České republice.
Klíčová slova: vzdělávání, cestovní ruch, výukové programy, pedagogika, didaktika
Summary: The author presents the results of the analysis of the secondary and universities educational
programmes. He reveals differences in the titles and the content of the particular educational subjects. In the
conclusion of the article he suggests possibilities of the development of the Czech pedagogics of tourism.
Key words: tourism, education, educational programmes, pedagogics, didactics

1.

Úvod.

Motiv k úvahám o rezervách našeho vzdělávacího systému v cestovním ruchu jsem získal při organizaci
konferencí v Táboře na začátku 90. let. Tyto konference evokovaly zájem zainteresovaných pedagogů o
získání konkrétních informací, rad, metod, kontaktů, literatury a VŠ učitelům nabídly příležitost publikovat ve
svém oboru. Toto bylo signálem, že do arény teorie, praxe i vzdělávání v cestovním ruchu vstoupily zástupy
laiků.
I dnešní konference VŠPJ v Jihlavě, která převzala štafetu po likvidaci táborského pracoviště, potvrzuje
kontinuální zájem o obdobnou problematiku. Porevoluční změny vystřídaly stabilizovaný, přísně regulovaný a
řízený socialistický princip vzdělávání v CR. Následný vývoj vzdělávání v cestovním ruchu vyprofiloval
hypotézy evokující směry výzkumu, hledání optimálních vědeckých systémových přístupů a metod vzdělávání.
V tomto článku bych chtěl deklamovat hypotézu a z ní vycházející analýzu základních souvislostí v českém
vzdělávacím systému cestovního ruchu.

2.

Hypotézy pro analýzu

Z výše uvedeného vyplývá základní hypotéza, že obor cestovního ruchu je pro střední i vysoké školy
nadějným nástrojem k obsazení svých kapacit na trhu uchazečů o středoškolské a vysokoškolské vzdělání.
Tento jev evokuje řadu problémů a potřeb spojených:
• se vzděláváním v cestovním ruchu (odborné vzdělávání na SŠ a VŠ).
• se vzděláváním cestovním ruchem (motivační nástroj výuky jiných předmětů na všech úrovních
vzdělávání).
Vycházíme z předpokladu, že národní vzdělávací systém není ještě optimálně nastavený. Systém přípravy
pedagogických pracovníků je nepropracovaný. Kádr kvalifikovaných pedagogických pracovníků je nedostatečný
a skladba i obsahový substrát předmětů má ještě rezervy v kvalitě (např. interdisciplinární vazby,
časoprostorové vazby ).

3.

Situační analýza na českých školách

Na území České republiky aktuálně existuje 55 středních škol, 3 VOŠ a 1 VŠ specializovaných na
hotelnictví, 38 středních škol, 15 VOŠ, 15 VŠ s 24 pracovišti zaměřených na cestovní ruch. Jejich regionální
rozložení znázorňuje tabulka č. 1. Na základě takto nastaveného konceptu hypotéz jsme analyzovali
62 tematických plánů hlavních odborných předmětů zaměřených na CR z 20 škol, navzájem porovnali a
pokusili se je dát do kontextu s metodikou RVP a z nich vyplývajících ŠVP.
RVP předkládá středním školám základní vizi profilu vzdělávání a kompetencí v CR. VŠ se snaží
vytvářet svoji vlastní vizi a jejich akademickým statutem jsou omezováni jen sami sebou.
Z provedených analýz současných tematických plánů je patrné, že hlavní odbornou vzdělávací náplň
tvoří geografické, základní teoretické, technologické a ekonomické prvky, které se promítají v názvech
vyučovaných předmětů. viz. tabulka č.2.
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Tab. č. 1 Přehled škol odborně vyučujících problematiku cestovního ruchu
střední školy
vyšší odborné školy
vysoké školy/pracoviště
Hotelnictví a Cestovní
Hotelnictví a Cestovní
Hotelnictví a Cestovní
gastronomie ruch
gastronomie ruch
gastronomie ruch
Praha
2
3
4
1/1
3/4
Středočeský
5
1
2
1
Jihočeský
2
5
1
2/3
Plzeňský
2
2
1/2
Karlovarský
1
1
1
1
Liberecký
3
3
1
Ústecký
5
2
Hradecký
3
1
2
1/2
Pardubický
3
5
1/1
Olomoucký
2
2
1/2
Jihomoravský
9
2/5
Moravskoslezský
12
6
4
3/4
Zlínský
3
2
1
Vysočina
3
5
1
1/1
celkem
55
38
3
16
1/1
15/24
kraj

Z uvedené tabulky vyplývá, že aktuální realitou je nejednotnost terminologická i částečně obsahová. Často
dochází ke kumulaci tematických okruhů do předmětu Cestovní ruch, dochází k zařazování technologické
problematiky služeb do ekonomiky cestovního ruchu, geografických témat do ekonomiky cestovního ruchu.
V profilu absolventa a v cílech předmětů chybí příprava k fyzickogeografické a socioekonomické analýze
hodnoty geografického prostředí a k její valorizaci podle zásad trvale udržitelného rozvoje území.

Tab. č. 2
Základní odborné obsahové
prvky
geografické
základní teoretické

technologické

ekonomické

Zjištěné názvy předmětů
zeměpis cestovního ruchu, geografie cestovního ruchu, mezinárodní
cestovní ruch
cestovní ruch, technika cestovního ruchu, ekonomika cestovního ruchu,
základy cestovního ruchu
cestovní ruch, technika cestovního ruchu, ekonomika cestovního ruchu,
provoz cestovních kanceláří, doprava, průvodcovské služby,
gastronomie, služby cestovního ruchu, průvodcovství, management
cestovního ruchu
ekonomika cestovního ruchu, cestovní ruch, ekonomika hotelů a
cestovního ruchu, marketing pohostinství a cestovního ruchu,
management cestovního ruchu

Budoucnost odborného vzdělávání na středních školách je vložena do RVP a z nich vyplývajících ŠVP,
směřujících do kompetencí, které vešly v platnost od roku 2009. Nové pojetí neslibuje odstranění stávajících
nedostatků ve vzdělávání. V současné době dochází na školách k diskusím nad novou koncepcí. Při
prostudování programu oboru hotelnictví a turizmus a programu cestovní ruch jeví se hodinová kalkulace
profilujících odborných vzdělávacích obsahových okruhů poměrně nízká.
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Tab.č.3. Rámcové rozvržení obsahu vzdělání obor hotelnictví podle MŠMT

Tab.č.4. Rámcové rozvržení obsahu vzdělání obor cestovní ruch podle MŠMT

Součet týdenní hodinové dotace profilových odborných předmětů u oboru hotelnictví činí 22% z celkového
základního hodinového fondu. Na problematiku CR je věnováno 5 hod. týdně (celkem 160 za studium), které
obsahují základní odborné technologické, teoretické a geografické prvky. Obdobnou dotaci mají všeobecné
vzdělávací obsahové okruhy přírodovědné, estetické, společenskovědní. Větší dotaci 8 hod týdně má např.
výchova pro zdraví. Obdobnou disproporci jsme našli u oboru turizmus, kde odborná složka činí 21%
z celkového počtu. Geografii je věnováno 7 hodin, technologii 10, ekonomice, managementu a marketingu
10 hodin.
Na základě těchto rozborů je třeba při sestavování ŠVP nepřistupovat k učivu jako cíli, ale jako k prostředku
k dosažení požadovaných výstupů.
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Při studiu hodinových dotací RVP se nám jeví jako pozitivní řešení posílit celkový efekt výstupů odborné
profilace cíleným zaměřením u vybraných všeobecných předmětů:
 cizí jazyky – reálie
 český jazyk literatura
 přírodovědný blok – klimatologie, hydro, fyto, zoo, geologie
 estetické vzdělávání – dějiny umění, krajinářství, kulturní krajina
 vzdělávání ke zdraví – management volného času, metodika a organizace aktivního odpočinku
 vzdělávání v informačních službách – rezervační systémy v cestovním ruchu
4.

Závěrečné zhodnocení

Z naší účelové analýzy vyplývají vybrané problémy vzdělávání v cestovním ruchu:
• nepružné reakce na potřebu praxe
• akreditace oborů, stanovení cílů, profilů absolventů
• konstrukce vyučovacích předmětů i jejich obsahové náplně
• realizace mezipředmětových vazeb, základ na fysickogeografických a socioekonomických
časoprostorových souvislostech
• Interaktivní spojení teorie s praxí (minimální participace praktiků v oblasti teorie - odtrženost teoretiků
od praxe)
• jednotná terminologie
• odborná literatura
• obsazování výuky funkčními pedagogickými kádry
• vzdělávání pedagogických kádrů
• vědecký výzkum
Cestovní ruch se stává významnou součástí vyspělé světové ekonomiky a je i významnou součástí
životního stylu pro stále více lidí v celém světě. Tato skutečnost přináší vznik mladého teoretického oboru, se
kterým se vytváří potřeba kvalitního vzdělávání cestovního ruchu. Podle vlastních výzkumů a dlouhodobého
sledování jevů a procesů v cestovním ruchu i jeho vzdělávacích metod, které probíhají v českém prostředí se
domnívám, že nastal čas pro položení hlubších základů a rozvoj oboru pedagogika cestovního ruchu. Rád bych
deklamoval základní argumenty k budování oborové pedagogiky cestovního ruchu. Jedním z cílů je
formulování některých vybraných problémů, které souvisejí s praktickým koncipováním disciplíny, jež bývá
nejčastěji nazývána didaktikou vyučování, někdy podle staršího názvu metodikou, někdy také teorií vyučování.
Současně chci upozornit na roli a podíl, který by v tomto procesu měli zaujímat profesionální pedagogové ať
působí na jakémkoli pracovišti.
Didaktiku vyučování cestovního ruchu chápeme jako disciplinu, která se zabývá nejširším okruhem
problémů a otázek souvisejících s vyučováním cestovního ruchu na všech typech škol. Tato disciplína v souboru
věd bývá nejčastěji zařazena mezi discipliny pedagogické, ačkoli podle našeho názoru spíše patří k tzv. vědám
hraničním, nebo mezním. Soudíme, že se nachází na hranicích mezi souborem věd geografických,
sociologických a ekonomických, které poskytují především obsahový substrát a souborem věd pedagogických,
které z tohoto obsahového základu formují vyučovací předmět. Zjišťujeme-li v jiných případech vědních
disciplin (např. biofysika, biochemie a podobně) v současné době nejrychlejší rozvoj právě těch, které bývají
označovány jako hraniční, můžeme rozšířit toto konstatování i na disciplínu, která je předmětem našeho zájmu.
Jedním z dlouhodobých úkolů řešených na různých úrovních je progresivní a dynamický rozvoj českého
školství schopného adaptace na nové obory. Nepochybně se s tímto požadavkem, respektive jeho nutností zcela
ztotožňujeme, chci však doložit, že progrese nových oborů v systému našeho školství, vyžaduje překonávat
setrvačnost a konzervativní přístup protagonistů tradičních oborů. Cestovní ruch je mladým interdisciplinárním
oborem s vysokou komplexitou jevů. Podle současných pozorování je patrná nízká provázanost
mezipředmětových vztahů ve výuce, vycházející často i z velice odlišných profilů vzdělávacích kádrů i z toho,
že úroveň jejich pedagogické gramotnosti neodpovídá složitosti výše uvedené komplexity oboru. Z této
skutečnosti vyplývají hned dva základní požadavky:
1. Optimalizovat výchovu pedagogů a tvorbu vhodných obsahů jejich vzdělávacích programů. Jedná se o
systém a metody přípravy pedagogických kádrů, kde podstatu obsahové části tvoří odborná
tematika cestovního ruchu, která jde ruku v ruce s odbornou tematikou pedagogickou a formálními
vyučovacími metodami.
2. Optimalizovat výuku cestovního ruchu a tvorbu vhodných výukových programů. Především jde, podle
mého názoru, o optimalizaci obsahu vyučování, spolu s ním ovšem i o optimalizaci formální, kam
bychom zařadili vyučovací metody, formy, postupy, pomůcky, vyučovací technologie.
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VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI V ITÁLII
Dana Zažímalová
Souhrn: Příspěvek se zabývá studijní oporou „Turismus v Itálii se zaměřením na českou klientelu“, která
připravuje pro práci průvodce a pracovníka v cestovním ruchu v této zemi. Je určena pro kombinované studium,
lze jí využít i pro distanční vzdělávání v rámci celoživotního učení. Profesní dovednosti a znalosti úzce souvisejí
se znalostí kultury, reálií i jazyka dané země a měly by být nedílnou součástí vzdělávání pracovníků v cestovním
ruchu.
Klíčová slova: incoming, ENIT, turistická destinace, přímořská letoviska, jezerní turismus, přírodní parky,
kulturní turismus, památky UNESCO, e-learning, distanční vzdělávání, kombinované vzdělávání, celoživotní
učení, Memorandum o celoživotním učení
Summary: The article deals with the learning support Tourism in Italy focused on Czech customers which trains
guides and workers in tourism for working in that country. It can be used for blended learning or distance
education inside lifelong learning. Professional skills and competencies are connected with knowledge of
culture, lifestyle and language of a certain country and they should be a component part of education of workers
in tourism.
Key words:
incoming, ENIT, tourist destination, sea resort, lake tourism, national park, cultural tourism, sites of UNESCO,
e-learning, distance education, blended learning, lifelong learning, A memorandum on Lifelong Learning

1.

Úvod

V současné době se stále více rozšiřuje e-learningové vzdělávání, to je distanční elektronické vzdělávání šířené
prostřednictvím počítačových sítí. Pokud má být výuka dostatečně efektivní, vyžaduje kvalitní studijní opory.
V následujícím příspěvku chci přiblížit a popsat studijní materiál „Turismus v Itálii se zaměřením na českou
klientelu“, který jsem sestavila pro studenty cestovního ruchu na VŠP Jihlava. Je určena nejen studujícím, kteří
se na tuto přední evropskou turistickou destinaci specializují, ale mohou jí využít i zájemci o italskou kulturu,
umění a jazyk. Myslím, že se dá vhodně začlenit mezi další discipliny, které si student v rámci studijního
programu může volit, což jsou zejména Dějiny umění a Italský jazyk.

2.

Cíl studijní opory

Tato studijní opora si klade za cíl:
• poskytnout informace o incoming turismu do Itálie
• podat přehled turistických destinací atraktivních pro českého zákazníka
• dát informace o přímořských letoviscích, umělecko-historických pozoruhodnostech, přírodních
zvláštnostech a zajímavostech Itálie
• zprostředkovat znalosti o italské kultuře a enogastronomii
• podat přehled o trendech v cestovním ruchu
• vybavit pracovníky v cestovním ruchu potřebnými znalostmi pro praxi v Itálii

3.

Struktura studijní opory

Studijní materiál se skládá ze sedmi kapitol, jejichž obsah zde stručně naznačím, aby bylo patrno, které
informace obsahují.
1. Incoming do Itálie
Tato kapitola obsahuje velké množství teoretických poznatků o vzniku a vývoji turismu od 19. století po
současnost. Další její část se zaměřuje na mezinárodní turismus v Itálii, tedy incoming do Itálie. Formou tabulek
se statistickými údaji je doložen tento typ turismu od začátku 21. století podle země původu návštěvníků a
navštívené lokality. Jsou zde uspořádány motivy k návštěvě Itálie a jejich trendy a uvedeny příčiny stagnace
v návštěvnosti určitých segmentů trhu cestovního ruchu. Poslední část hodnotí turistickou sezónu Léto 2008,
kterou vydal ENIT v září 2008, a uvádí podrobné hodnocení incomingu z České republiky.
Celá tato kapitola má vybavit studující potřebnými teoretickými znalostmi a v neposlední řadě jim poskytuje i
návod, jakým způsobem vyhledávat spolehlivé prameny a data týkající se internacionálního turismu v Itálii.
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2. Pobyty u moře
Zde se studující podrobně seznámí s tímto segmentem cestovního ruchu, který je pro českou klientelu velmi
přitažlivý. Úvodem do tématiky je výklad o vzniku a vývoji tohoto typu turismu, v další části je popsáno pobřeží
Itálie a jeho využívanost v cestovním ruchu.
Nejobsáhlejší částí jsou významná přímořská letoviska podle regionů s hodnocením jejich využívanosti
vzhledem k české klientele. Nechybí tipy na výlety za poznáním historických a kulturních památek, zábavních
atrakcí nebo přírodních pozoruhodností. U každého regionu je uvedena charakteristika regionální kuchyně,
kulinářské speciality a typická vína. Enogastronomie totiž dnes patří k nejrychleji se rozvíjejícím trendům
v cestovním ruchu.
Kapitolu uzavírá Hodnocení přímořských letovisek v roce 2008 z Guida Blu, který každoročně vydává
společnost ochrany životního prostředí Legambiente a italský Touring Club. Na základě těchto informací by měl
být pracovník v cestovním ruchu schopen doporučit českému zákazníkovi vhodné letovisko vzhledem k jeho
specifickým zájmům a potřebám.
3. Italská jezera a jejich využití v cestovním ruchu
V této kapitole se studující seznámí s trendy a motivy jezerního turismu, s geografickou charakteristikou
nejvýznamnějších italských jezer a jejich využitím v cestovním ruchu.
4. Horské a lyžařské lokality
Tato kapitola dokazuje, že Itálie a její horské lokality mohou konkurovat tradičním alpským zemím v tomto
segmentu cestovního ruchu a jsou přitažlivé i pro českou klientelu.
5. Kulturní turismus v Itálii
Tento segment je v Itálii nejrozvinutější a to se samozřejmě potvrzuje i na českém trhu cestovního ruchu.
Nejvýznamnější historická a umělecká města a památky jsou zde řazeny podle uměleckých stylů. Předpokládá
se, že studující má základní vědomosti z dějin umění. Tato část má utřídit vědomosti z kultury a umění a výrazně
je obohatit a rozšířit. Také je zde zdůrazněna samostatná práce s prameny, zejména na internetu, v rámci
korespondenčních úkolů.
6. Památky UNESCO na území Itálie
Všechny památky zapsané na listině kulturního a přírodního dědictví UNESCO jsou zde tematicky rozděleny,
je zde uvedena jejich základní charakteristika a rok zapsání do této listiny. Důležité je, aby studující dokázal
vyhodnotit jejich přitažlivost a odhadl jejich využití v cestovním ruchu.
7. Přírodní parky
V této kapitole jsou uvedeny národní přírodní parky na území Itálie a odlišeny stupně ochrany přírody
v různých typech přírodních parků. Záměrem je zdůraznit trend ochrany přírody v rámci trvale udržitelného
rozvoje cestovního ruchu a vést studující k samostatné práci s informačními zdroji.

4.

Didaktické zpracování

Opora byla zpracována podle metodických pokynů pro tvorbu výukových opor. Každá kapitola je sestavena
podle následující struktury:
1. Cíl – formulování toho, co bude studující umět po jejím prostudování
2. Výklad - text učiva
3. Shrnutí
4. Kontrolní otázky
5. Pojmy k zapamatování
6. Korespondenční úkol
Na různých místech textu je zařazena část Průvodce studiem, která má za úkol motivovat studujícího,
povzbuzovat ho, časově ho usměrňovat a řídit, popřípadě zde může autor vstupovat do bližšího kontaktu se
studujícím. Místo zařazení do kapitoly záleží na záměru autora.
Obzvláště důležité jsou, podle mého názoru, korespondenční úkoly, které aktivizují studujícího, vedou ho
k využívání dalších informačních zdrojů, samostatnosti a tvůrčí činnosti. Zároveň je zde respektována volba a
individualita každého studujícího. Je zde také zajištěna rychlá zpětná vazba s učitelem (tutorem) a jejich
vzájemná interakce.
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Důležitou stránkou opory je konečná technická a grafická úprava studijní opory, kde jsou doplněny ikony,
popřípadě marginálie, takže celý studijní materiál je připraven pro snadné e-learningové využití.

5.

Závěr

Tato studijní opora je určena pro kombinované studium (blended learning) studentů cestovního ruchu, ale má i
další možnosti využití. Vždyť nejen studenti cestovního ruchu, ale i všichni, kteří v tomto oboru pracují, mají
dnes díky moderním informačním a komunikačním technologiím možnost rozšiřovat si své znalosti rychlou,
snadno dostupnou a přitažlivou formou. Tento studijní materiál tedy může sloužit pro distanční vzdělávání
pracovníků v cestovním ruchu, kteří se zaměřují na outgoing našich turistů do Itálie, např. formou profesních
kurzů.
Široké možnosti využití má i v distančním vzdělávání v rámci celoživotního učení (lifelong learning).
Musíme si zvyknout na to, že učení je celoživotní proces, jak to zdůrazňuje dokument Evropské unie
„Memorandum o celoživotním učení“ přijatý v Lisabonu v roce 2000. Domnívám se, že hlavním záměrem
našeho vzdělávacího systému by mělo být poskytnout dostatek kvalitních studijních materiálů, z nichž si může
zájemce vybírat podle svého individuálního a často i velmi vyhraněného zájmu.
V tomto smyslu může být tento studijní materiál nabídnut i všem zájemcům o Itálii a její kulturu z řad široké
veřejnosti.
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VÝZNAM A DŮLEŽITOST ZNALOSTI ZÁKLADŮ GEOINFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY
A APLIKOVANÉHO GIS PRO STUDIUM OBORU CR A PRO ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU

Jiří Hiess
Souhrn: Shrnutí prvního roku výuky oboru GIS na katedře cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické v
Jihlavě. Trendy pokročilých aplikovaných geoinformačních technologií využitelné v praxi odvětví cestovního
ruchu. Současný sylabus GIS pro účinnou přípravu profesionálů CR. GIS a GII výzvy pro integrovaný
aplikovaný výzkum, nová šetření a projekty spolupráce.
Klíčová slova: GIS – geografický informační systém, GII – geoinformační infrastruktura.
Summary: Summary from the first year of teaching the GIS at travel and tourist department at the College of
Polytechnics in Jihlava. Advanced applied geoinformation technologies trends useable in travel industry
practice. The contemporary syllabus for effective T/T professional studies. GIS and SDI challenges for
integrated applied research, next exoplorations and cooperative projects.
Key words: GIS – the Geographic Information System, GII – Spatial Data Infrastructure (SDI)

1. Zaměření předmětu GIS pro CR
Výuka na VŠ polytechnické v Jihlavě byla od zimního semestru 2007 na katedře cestovního ruchu rozšířena
o předmět GIS (Geografické informační systémy). Předmět je zařazen jako výběrově volitelný, dotovaný
2 hodinami cvičení týdně. Jeho cílem je názornou formou uvést adepty oboru cestovní ruch (CR) do role znalého
uživatele GIS. Studenti získají nejzákladnější teoretické znalosti o technologii, geodatech, geoinformacích,
technických postupech. Procvičí si základní praktické dovednosti a naučí se GIS použít pro exploraci, pro
pokročilé hodnocení informačních vstupů, a koneckonců i vyhotovit jednoduchou mapovou kompozici, původní
a účelovou mapu, zcela podřízenou zadání a cíli autora. Výuka GIS probíhá se zřetelem na potřeby cestovního
ruchu. Vlastním přičiněním studenti doplňují a sestavují aktuální přehled existujících následováníhodných řešení
GIS z Česka i ze zahraničí. Učí se nahlížet na donedávna statický svět geoinformací jako na soustavu, ze které
lze s jistou porcí znalostí a úsilí „vydolovat“ informaci novou. Doplňují si tak nejen poznatky z geografie, ale
jsou nuceni detekovat kauzální vztahy a ve výstupu své seminární práce navrhovat řešení, jak s využitím GIS
zkvalitnit komplex služeb CR. Jsou vedeni k tomu, aby uměli existující GIS informačně vytěžit, aby se nezalekli
složitějšího uživatelského rozhraní a kombinovaných operací, a aby v roli manažera CR dokázali obsah a
funkčnost GIS konstruktivně zhodnotit a zadat, aby dokázali kvalifikovaně a přitom s respektem usměrňovat
odbornou práci geoinformatiků, specialistů na geoinformační technologie a produkci geodat.

2. Nástroje
Naučit se jednoduché editaci a vizualizaci geodat bohužel nelze bez příslušného softwarového vybavení.
S výukou jsme před dvěma lety začínali na volně šiřitelném SW GIS:
• prohlížeč ArcGIS Explorer kalifornské společnosti ESRI ve verzích pro 2D (ArcExplorer) i pro
3D geodata,
• rozšířené a oblíbené Google Maps a Google Earth a použili jsme též
• mezi laiky dosud nepříliš známý český systém Janitor (naprogramovaný ve Žďáru n.S.) s moduly
JanMap, JanDat - tento software na rozdíl od předešlých umožňuje i editaci, tedy uživatel si může
sám vytvořit plnohodnotná geografická data.
Tento SW postačil pro výuku základního zobrazení různých datových zdrojů a formátů, včetně webových služeb
načítaných selektivně ze vzdálených serverů. Stačil i pro úvod do zpracování atributových tabulek a pro vytěžení
nové, originálně odvozené, cílevědomě vymyšlené a předtím neexistující informace. Tato netriviální dovednost
je významná, nestačí-li nám pohopouhý zobrazovač či vyhledávač. GIS totiž musí dokázat více. Pro vytváření
mapových kompozic s alespoň minimálními nároky na kartografický standard již však open source GIS SW
nepostačuje. Další vadou pro výuku oboru CR je, že s tímto druhem SW GIS se adepti v praxi nesetkají, jestliže
se nechtějí stát programátory GIS, a pokud mají překročit hranici blahovolného nevědění a spokojeného
amatérismu.
Proto škola v r. 2008 zakoupila komerční profesionální produkt s označením ArcGIS®. V licenci pro
školská zařízení a výhradně pro výuku získala VŠPJ základ jednoho z nejsilnějších nástrojů GIS na světě.
V zemích východního bloku šlo přitom do počátku 90. let o embargovanou strategickou technologii!
Škola nákupem ArcGIS současně postoupila blíže k naplnění pojmu „polytechnická“ ve svém názvu, neboť
ArcGIS zdaleka není jen komfortním uživatelským nástrojem. Nese v sobě také velké možnosti pro vytváření
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účelových aplikací. Činností, kde je nezbytná profese (geo)informatiků. Může tak posloužit zvýšení kvalifikace
či profilaci informatiků. Správci GIS serverů dnes patří k nejlépe placeným profesím, málokterá škola však
dovede vychovat jak specialistu, tak i flexibilního pracovníka s patřičným rozhledem a univerzalitou.
Do budoucna se tak můžeme těšit na kooperaci s dalšími katedrami, díky geostatistickému aparátu lze takto
GIS využít pro ekonomické obory, ve spojení s aplikační technologií webových kamer či senzory lze vyvíjet na
míru šité a přitom sofistikované aplikace, které v případě smysluplného zadání a dobrého vedení prací mohou
dokonce reagovat na reálnou poptávku trhu a dát základ výrobě zcela nových produktů. V případě rozumného
řízení inovací tak nemusí propadat a likvidovat se tradiční průmyslové obory, nýbrž s využitím moderních
informačních technologií a marketingových metod se mohou stát konkurenční výhodou pro region, možná i
zemi. Ne nadarmo tento ArcGIS využívají instituce jako UNESCO, NATO či Evropská komise. Jisté však je, že
tento posun nenastane, pokud GIS zůstane pouze v lůně katedry CR a pokud budeme opisovat cizí řešení,
pasivně vyčkávat anebo pěstovat mezioborové půtky namísto cílevědomé multidisciplinární kooperace.
ArcGIS obsahuje pokročilé analytické funkce a jako jeden z mála produktů GIS přináší uživateli s nákupem
SW současně i bohatou sadu legálních a předpřipravených geodat ze všech kontinentů (!) včetně Evropy. Tato
skutečnost je důležitá specielně pro výuku CR. Poprvé se otevírá možnost vytvářet účelová díla s originálními
mapami. Málokterý obor pracuje tolik s teritoriálním chováním člověka jako právě CR. A málokterý nástroj
dokáže v grafických symbolech zobrazeného časoprostoru generalizovat tak, jako GIS využívající tradiční
kartografie s výkonem moderních relačních databází a penetrací webem.
Slibnou vlaštovkou byl v r. 2008 i první nákup odborné literatury do školní knihovny: studenti s hlubším
zájmem o GIS si tak (viz literatura [8]) mohou samostatně nastudovat finesy, na které v normální výuce nezbývá
čas, a mohou si dokonce nainstalovat zkušební verzi plnohodnotného GIS SW v konfiguraci, kterou se ještě ani
škola nevybavila. Během 3 měsíců do expirace SW se dá stihnout slušný kus práce, národní distributor GIS SW
obvykle vychází vstříc, vyskytne-li se někde student, který potřebuje zapůjčit SW. Takto např. postupovala
studentka ČVUT když zpracovávala GIS státního zámku v Telči. Satisfakcí bývá vystoupení onoho studenta na
soutěžní přehlídce a příslib školy, že SW legálně zakoupí.

3. Metoda výuky
Učitelé i studenti mohou u nás od února 2009 pracovat s verzí 9.2 ArcInfo a ArcView (ArcMap,
ArcCatalog), od června 2009 plánuje škola zprovoznění technologie ArcGIS Server. Tento SW již obsahuje
složité a výkonné funkce distribuovaného GIS. Celá jedna skupina naráz může od letního semestru 2009
pracovat v učebně a ve volném čase i na studentům volně dostupných počítačích ve studovně s produktem
ArcView, aktuálně též ve verzi 9.2.
Nákup skupinového GIS SW učebny podpořil poptávkou i kraj Vysočina, neboť potenciálně bude moci na
VŠPJ uspokojit školící potřeby úřednictva kraje i municipálních úřadů. Zkrátka nemusí přijít ani celoživotní
vzdělávání či univerzita třetího věku. GIS má totiž tu vlastnost, že s ním lze produkovat nejsofistikovanější
operace (jako např. vyhodnocení vlivů nové stamiliónové investice na životní prostředí) hned vedle
jazykozpytného bádání o vývoji místního názvosloví na Jihlavsku porovnáním obsahu historických map.
Jak probíhá výuka při tak malé časové dotaci? Nutno podotknout, že v současnosti jde o marginální
doplňkovou disciplínu, která si vážnost a opodstatnění musí obhájit praktickými výsledky. Studenti v prvním
období „holých rukou“ převážně zkoumali obsah a principy fungování webových geoportálů. Geoprohlížeče
studentům umožnily vyhledávání, v omezené míře i vzdálené sdílení geoinformačního obsahu.
Nacvičili technologii WMS (WebMapServices). Bez nároku na teoretické zdůvodňování viděli demonstraci
pokročilejších typů Open Web Services; v terminologii OGC (Open Geospatial Consortia) jde o W.FeatureS.,
W.CoverageS., W.ProcessingS. Studenti zvládnou vyhledání datového zdroje, zobrazí jej, zvládnou jednoduché
úpravy zobrazovací symbologie, dovedou použít účelový mapový výstup v SW kategorie Office, např. pro
seminární práci z Geografie CR.
Student vyhodnotí kvalitu a použitelnost datových zdrojů, zde již používá a kombinuje své širší profesní
znalosti a uplatní evaluační postoje. Není účelem, aby odborník na CR řešil topologickou čistotu geodat, chyby
polohové přesnosti. Měl by ale rozpoznat, že vady soumístnosti znehodnocují využitelnost geodat a že nastala
situace, kdy jako manažer komplexního projektu CR, odpovědný za souborný produkt nebo službu, má zadat
práci specialistům GIS.
Studenti se proto učí formulovat jednoduchá zadání pro tvorbu a zdokonalování GIS a geoportálů, které mají
sloužit potřebám cestovního ruchu.
Didakticky vzato jsou semináře vedeny jako interaktivní problémové vyučování s prvky projektového učení,
dialogu a týmové spolupráce. Na studentech je vidět, že je tento přístup baví, odpočinou si od teoretičtějších
předmětů, přitom jsou vedeni k syntéze.
V tomto ohledu je možná škoda, že se zatím GIS neuplatnil více při zpracování souhrnných prací, zejména
diplomových. Popravdě ale před nákupem ArcGIS nebylo korektní hnát studenty k heroickým výkonům na
OpenSource GIS SW, na profesionálním ArcGIS dosáhnou profesionalitě blízkých výsledků mnohem
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komfortněji a svoji energii budou moci skutečně věnovat zúročení monodisciplinárních znalostí a zkombinovat
je v projektu, na kterém předvedou syntetický výkon hodný vysokoškoláka.
Syntéza je koncekonců geografickým metodám vlastní. Při výuce GIS často sledujeme balancování mezi
dvěma externalitami: technokratické lpění na úplném zvládnutí předepsané palety detailních funkcí daného SW
versus bohémská ignorace rádobykreativního geografa, který si především „pohrává“ s údaji. Výsledkem jsou
pak dvojí absolventi výcviku: první umějí bleskově zaševelit prsty na klávesnici, ale ztroskotají na reálném
problému, druzí sice teoreticky věc vyřeší, ale potřebují k sobě pomocníka, který by pro ně v časovém limitu
zhmotnil jejich geniální myšlenky tak, aby byly srozumitelné i zbytku světa.
Znamená to, že výuka GIS bude úspěšná jen tehdy, pokud se zábavnou praxí na cvičeních studenti absorbují
i teoretické základy klasických geografických disciplín jako je kartografie (symbolický jazyk map a
euklidovských modelů reality), principy sférické geometrie (neboť globální navigace a roztodivné projekce jsou
všední realitou). Ale pochopitelně i informatiky (kaskádování serverů, metainformace a katalogové služby budou
klíčem k obchodnímu úspěchu v technologicky dokonalejším CR).
Přitom systém výuky bude dobré zkoordinovat, protože pro efektivní užití GIS musí student znát i základy
statistických metod. A abychom zbytečně nevyděsili pravověrné „CRy“, prapodstatou musí zůstat hluboká
znalost právě problematiky CR. GIS dobře poslouží tomu, kdo jej dokáže využít ke konstruování nového,
efektivnějšího, přítulnějšího a tedy v konečném důsledku prodejnějšího produktu CR.
Výuka základů GIS proto ústí k pojmu Geoinformační infrastruktura (překládáme ze „Spatial Data
Infrastructure“) – GIS GISů, podhoubí, které v informační společnosti slouží v kvartérním sektoru pro dříve
nerealizovatelné a netušeně komfortní služby. Rezervační systémy bez mapové interpretace, bez lokalizace,
zasazeni navigačního SW do modelu reality – to vše je bez GIS sice myslitelné, ale znatelně chudší. A hodnotou
nejvyšší zůstává pak adaptabilní znalost GIS jako svébytného netriviálního nástroje, jehož zvládnutí by se mělo
v minimalistické úrovni stát nepodkročitelným standardem kompetencí v oboru CR, pro vážnější zájemce pak
jedním z volitelných schůdků k dosažení komparativní výhody v průmyslu CR. Obě kategorie studentů
doporučuji obsloužit.

4. Výhled a výzvy
K současnému výukovému standardu, kdy student uzavírá semestrální kurz testem znalostí a samostatnou
seminární prací, projektem, kde na zvolené destinaci prokáže schopnost samostatné explorace, evaluace a
predikce v aplikaci GIS pro CR, přibudou vbrzku následující postupové cíle výuky GIS pro CR. Jsou a budou
to:
• Začlenit GIS do standardního sylabu všech studentů CR.
• Skupina studentů vytvoří vlastní kolaborativní projekt asynchronní editací GIS na vzdáleném serveru; tato
metoda umožní dlouhodobé školní projekty napříč semestry, vrstvení výsledků práce a zvýší
pravděpodobnost použitelnosti „školního GIS“ v reálné praxi.
• Dtto s využitím GPS resp. GNSS1.
• Až VŠPJ dokoupí specializované rozšiřující moduly systému ArcGIS (tzv. Extensions), bude možné zařadit
úlohy využívající tzv. mapovou algebru, úlohy nad grafy (teorie grafů je v GIS dávno aplikovaná, routování,
úloha obchodního cestujícího ad. nevyžadují znalost matematického aparátu, „pouze“ principů) etc etc.
Řada pomocníků (wizards) dnes uživatele GIS v intuitivním grafickém rozhraní provede krok za krokem
složitějšími operacemi, GIS se tak stává ilustrativní technologií společnosti založené na znalostech.
• Škola tak bude moci vbrzku nabídnout v duchu specializovaného outsourcingu služby externím
odběratelům, v dohledné době zřejmě i za úplatu.
• Bude možné syntetizovat několikaleté projekty katedry CR a zobecnit jednotlivé poznatky na vyšší úrovni
(např. průzkum historických měst ČR a jejich percepce).
• V dílčích lokalitách (památky UNESCO) za předpokladu kooperace s informatiky vytvořit on-line
multilinguální multimediální průvodce reagující na polohu a přání uživatele (ICT+GIS+CR).
• V návaznosti na herní průmysl a již běžnou produkci virtuálních modelů reality (lasercanning,
fotogrammetrie, pixometrie) zkonstruovat strategické hry pro živé hráče, výukové poznávací programy, či
kontextově interoperabilní průvodce službami CR.
• Zmínka o Žďáru nad Sázavou jako líhni výborného SW GIS se musí promítnout i do závěrů a plánů –
polytechnika by měla mít na to, aby vyprodukovala v GIS něco, co nekoupila a neuloupila, naopak by na to
spíše mohla najít kupce – ať už sebejednodušší účelový aplikační SW GIS (ale proč ne třeba celulární
automaty spojené s rozpoznáním obrazu z webových kamer?).
1

GNSS - Globální Satelitní Navigační Systémy – realitou je v našich šířkách vedle amerického GPS i ruský
GLONASS, možná se dožijeme i unijního GALILEO, každopádně naši studenti musejí alespoň tušit, s čím se
setká jejich klient, když vycestuje na protější polokouli, a že v Asii jsou i další kosmické velmoci, které
disponují podobnými systémy.
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Přechod na ArcGIS server bude znamenat kvalitativní posun vpřed, bude nezbytné pohlídat instalaci včetně
datového úložiště, GIS patří k proslulým žroutům diskového prostoru, a přes úsporné datové formáty je
prostě pro uložení několika časových vrstev ortofotomapy z území průměrného českého kraje zapotřebí
kapacita řádově v TB!
Pro sepětí s praxí bude záhodno pěstovat dobré vztahy se zaběhnutými institucemi (krajský a jiné úřady,
firmy, cestovní kancelář katedry CR, partnerské školy v Česku i zahraničí, ad.).
Studenty i učitele bude zapotřebí nechat vycestovat, vyslat na stáže, praxe, získávat oponenty a konzultanty
z míst, kde skutečně GIS žije a funguje na špičkové úrovni.
Pokud se zvýší časová dotace, doplnit výuku o porci právních a ekonomických aspektů geoinformací
(návratnost investic, analýza nákladů a užitku, autorská práva ke geodatům a geoinformacím,
interoperabilita a metainformace jako předpoklad efektivní GI infrastruktury).
Abych se čtenáře nedotkl zdánlivým úletem do oblak (věřte, není tomu tak), uvedu nakonec cíl zcela
přízemní: aby studenti CR mohli produkovat solidní diplomové a ročníkové práce, je nezbytné vybavit školu
velkoformátovou tiskárnou, plotrem. Kolegům vyučujícím grafiku a multimédia ani tvůrcům nejrůznějších
vývěsek a posterů netřeba zdůrazňovat, že jeden plotr nebude brzy stačit. Již nyní je však pro další
smysluplnou výuku GIS nezbytný.
Přestože je zatím GIS na VŠPJ víceméně popelkou, jeví se nezbytným zapojit se do aktuálních výzev
programů jako např. Leonardo da V. a rozvinout výzkumné, vývojové a vzdělávací projekty, neboť některé
z nastíněných výzev rozhodně nepůjde naplnit v rámci běžné výuky.

Můžeme-li závěr pojmout lehce provokativně, nejde vedle rozvoje a růstu GIS na VŠ polytechnické v Jihlavě o
nic jiného, než o otevřené otázky a výzvy kolegům zblízka i z dáli. Existující GIS téměř nevyužívá svůj
potenciál pro cestovní ruch! Budoucnost patří hluboké specializaci jen tehdy, pokud je spojena s mezioborovou
spoluprací, pokud se hluboká znalost sdílí s profesní pokorou a doplníme ji nápaditou tvořivostí. To je křehká
květina, která vykvétá jen za určitých okolností. Pokusme se ty okolnosti tady a nyní spříst! Nové myšlenky se
obvykle rodí na pomezí stabilizovaných disciplín. Dopřejme studentům radost z poznání, radost z tvoření, radost
z úspěchu!
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ZKUŠENOSTI SE ZAVEDENÍM VÝUKY NOVÉHO PŘEDMĚTU GASTRONOMIE A STOLNIČENÍ
NA VŠPJ VČETNĚ NÁKLADOVÉHO ZHODNOCENÍ
Olga Kubová
Souhrn: Výuka gastronomie a stolničení na VŠPJ byla před necelými dvěma roky nově zavedena jako
nepovinný předmět pro studenty oboru cestovní ruch.
Metodicky navazuje na povinný předmět Management ubytovacích zařízení.
Příspěvek mapuje dvousemestrální období výuky na oboru cestovní ruch pro navrhované inovace.
Klíčová slova: Gastronomie, stolničení, jednoduchá a složitá obsluha, kulturní a gastronomické zvyklosti hostů,
systémy obsluhy.
Summary: The education of gastronomy and dinning at VŠPJ has been implemented two years ago as optional
subject for students in field of tourist trade.
It digestedly concurs the subject Management of accommodation facilities.
The contribution maps out two-semester tuitional period in field of tourist trade for proposed inovations.
Keywords: Gastronomy, dining, simple and complex service, cultural and gastronomic habits of guests, systems
of service.

Teoretická část
Průmysl cestovního ruchu se v poslední době stává jedním z nejvýznamnějších odvětví světové ekonomiky a
stává se tak světovým fenoménem. V souvislosti s prosazováním České republiky na evropském, resp. světovém
trhu cestovního ruchu bude stále důležitější úlohu hrát vysoká kvalifikace všech, kteří ve sféře cestovního ruchu
pracují, a to zejména v oblasti základních služeb souvisejících s hotelnictvím a společným stravováním. To
znamená znalost gastronomie, stolničení a zdravé výživy.
Práce v pohostinství je velmi náročná. Často se pracuje v nepřetržitém provozu, v různých směnách, v noci nebo
naopak brzy ráno. Zatímco ostatní o sobotách, nedělích a svátcích odpočívají, pracovníci pohostinství jsou
většinou nejvíce vytíženi. Ke zdárnému zvládnutí těchto situací je zapotřebí dobrá kondice, dobrý vztah k lidem
a také vysoké odborné znalosti. Problematika stolničení je velmi široká a proto není možné v jednom semestru
obsáhnout celou oblast této disciplíny. Příspěvek popisuje postup, jakým způsobem jsem postupovala při tvorbě
a realizaci kurzu.
Praktická část
Gastronomická pravidla jsou shrnutím mezinárodních poznatků a zkušeností z oblasti stravování, sestavování
jídelních a nápojových lístků, pořádání slavnostních hostin a technologie přípravy pokrmů. Moderní gastronomie
respektuje pravidla moderní výživy, především z hlediska energetické a biologické hodnoty podávaných pokrmů
a nápojů.
Volitelný předmět Gastronomie a stolničení jsme zavedli do výuky oboru Cestovní ruch na VŠPJ
v akademickém roce 2007/2008. Důvody, které nás k tomu vedly byly dvojí.
Chtěli jsme prohloubit a metodicky rozšířit výuku povinného předmětu management ubytovacích zařízení,
neboť nemalá část absolventů po ukončení studia najde své profesní uplatnění právě v hotelových nebo
restauračních podnicích a to nejen doma, ale také v zahraničí. Domníváme se tedy, že je výhodné, aby absolventi
měli minimálně základní odborné znalosti v této problematice. Dále nás k tomu vedla skutečnost, že značná část
studentů absolvuje svoji povinnou praxi právě v zařízeních hotelového nebo restauračního typu převážně
v zahraničí. Je tedy namístě, aby znali základní techniky obsluhy, a tedy nebyli na svých praxích úplnými
začátečníky.
Restaurační stravování patří vedle dopravy a ubytování k základním službám v cestovním ruchu. Restaurace
tvoří základní síť provozu veřejného stravování. Práce v restauracích se značně liší podle charakteru provozu,
vybavení, rozsahu sortimentu, stupně poskytovaných služeb a podle výše cen. Největší nároky na odbornost
pracovníků jsou kladeny v reprezentačních střediscích a specializovaných provozech s mezinárodní klientelou.
Předmět Gastronomie a stolničení jsem metodicky rozdělila na dvě části. První část je teoretická, kdy studenty
seznamuji s teoretickými aspekty tohoto oboru, tzn. vysvětlujeme si základní pojmy, základní gastronomická
pravidla, obecná pravidla chování personálu v restauračních a hotelových zařízeních.
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Pracovníci v pohostinství musí ovládat příkladné chování v zaměstnání, na veřejnosti i v soukromí. Základní
pravidla chování jsou samozřejmostí. Neměli by zapomínat ani na zdvořilost, ochotu a úsměv, jelikož právě tyto
skutečnosti spolu s odborností pomáhají vytvářet příjemné prostředí a dosáhnout spokojenosti hostů.
Druhá část je praktická, zde si studenti prakticky procvičí poznatky z teoretické části.
Základem praktického vyučování je oblečení studentů. Zvolila jsem formu klasických stejnokrojů, aby si zvykli
na jednotný estetický systém oblékání. Jako výukový prostor nám slouží zasedací místnost, z které si vytvoříme
konfiguraci restauračního uspořádání stolů a kde mohou probíhat různé formy obsluhy.
Obsluha je zvláštní obchodní činnost, při které je zákazník hostem a číšník hostitelem. Existuje mezi nimi vztah
zboží – peníze. Na rozdíl od běžného obchodu se peníze za zboží zpravidla nepožadují ihned, ale až po jeho
zkonzumování. Pracujeme tedy na základě určitého druhu úvěru na zboží. Také prostředí, ve kterém obchod
probíhá, se podstatně liší od běžné obchodní sítě. Vznikají tím také vyšší náklady na provoz, které podstatně
ovlivňují úroveň cen. Velkou roli při naší obchodní činnosti hraje vzájemná důvěra, které si máme náležitě vážit
a kterou nesmíme zklamat.
Zavedení praktické výuky výše jmenovaného předmětu představovalo nejen zajištění základního inventáře,
používaného při obsluze, což si vyžádalo celkem nemalé náklady na vybavení (jde o poměrně velké množství
různých druhů předmětů, často také velké hodnoty).
Jsme však přesvědčeni, že v konečném výsledku se nám tyto vynaložené náklady vrátí v podobě vzdělanosti
našich studentů.
Nemalým problémem také bylo vypracování studijních plánů, kdy jsme museli do relativně velmi krátkého
času – jednoho semestru vměstnat velké množství teoretického učiva i praktické výuky.V prvním semestru kdy
jsem začala vyučovat, byl o tento kurz velký zájem, přihlásilo se asi 70 studentů a proto byli rozdělení do tří
skupin. V dalších semestrech mělo zájem zúčastnit se kurzu kolem 50 studentů a tento zájem trvá dosud.
Studijní plán:
1. Seznámení s předmětem, základy společenského protokolu
2. Inventář a zařízení na úseku obsluhy
3. Základní pravidla a technika obsluhy
4. Gastronomická pravidla, zdravý životní styl
5. Jednoduchá obsluha, nižší a vyšší forma
6. Složitá obsluha, nižší a vyšší forma
7. Systémy obsluhy a formy prodeje
8. Obsluha v ubytovacích zařízeních a v dopravních prostředcích
9. Slavnostní hostiny, environmentální výchova
10. Pravidla pro sestavování složitých menu
11. Skladování a ošetřování nápojů
12. Společensko zábavní střediska
13. Sestavování slavnostních tabulí
14. BOZP, etika v podnikání a etické kodexy

Závěr
Velký rozmach cestovního ruchu v České republice, jehož jsme svědky, liberalizace cen a s tím spojená rostoucí
konkurence vytváří tlak na jednotlivé podnikatele, kteří se chtějí udržet na trhu, aby byli stále lepší. A to i ve
smyslu konkurenčním lepší než jiní podnikatelé, aby nabízeli více a nápaditěji, zkrátka, aby uměli.
Cestování se stalo fenoménem doby. Cestujeme za prací, za poznáním, za zábavou. Miliony lidí denně
překonávají menší či větší vzdálenosti, tráví dny a noci mimo svůj domov.
Jakkoliv jsou návštěvníci hotelů různorodí, všichni mají jedno společné. Očekávají za své peníze odpovídající
služby. Tyto služby musí být na jedné straně vhodně standardizované, aby hostům usnadnily orientaci, na druhé
straně pestré a nápadité.
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APLIKACE VYBRANÝCH KLASICKÝCH, AKTIVIZUJÍCÍCH A KOMPLEXNÍCH VÝUKOVÝCH
METOD V GEOGRAFII CESTOVNÍHO RUCHU

Eva Janoušková
Souhrn: Příspěvek se zabývá možnostmi aplikace vybraných výukových metod v předmětu geografie
cestovního ruchu. Jeho hlavním cílem je ukázat, že při výuce na vysoké škole lze volbou vhodných metod
aktivizovat studenty a dosáhnout jejich efektivního zapojení v průběhu cvičení i přednášek.
Summary: Contribution showes possibilities of application of selected educational methods in course
Geography of tourism. Main aim is to show how to activate university students using suitable methods and to
get their effective integration into process of lectures and exercises.

1. Úvod
Při výuce na vysokých školách je stále obecně věnována větší pozornost obsahu učiva jednotlivých předmětů
před způsobem, jakým je tento obsah prezentován studentům. Vysokoškolští studenti jsou dospělí lidé a mohlo
by se zdát, že není potřeba je zvlášť na přednáškách nějak intenzívněji aktivizovat. To je ovšem velký omyl.
Zkušení učitelé dobře vědí, že pro výuku je potřeba připravit nejen určitý souhrn informací, ale i metodu, jak
budou předány. Výukovou metodu lze tedy chápat jako „cestu k cíli“ (Kalhous, 2002).

2. Výukové metody
Jedním z nejuznávanějších odborníků v oblasti pedagogiky v ČR je prof. Josef Maňák. Výukovou metodu
označuje za určitý dynamický prvek výuky, který se ve srovnání s obsahem a organizačními formami relativně
rychleji mění a přizpůsobuje novým cílům a okolnostem. Nelze ji ovšem vnímat samostatně. Výukové metody
jsou vázány na celkovou koncepci výuky a jen v jejím rámci jsou plně funkční a efektivní (Maňák, Švec, 2003).
Třídění výukových metod lze provádět z různých hledisek a vytvořit ideální klasifikaci není vůbec snadné.
V našem příspěvku jsme využili klasifikace metod tak, jak ji vytvořil právě profesor Maňák. V monografii
Výukové metody z roku 2003 předkládá kombinovaný pohled, při kterém rozlišuje tři skupiny metod: Metody
klasické, metody aktivizující a metody komplexní. Pro informaci uvádíme podrobnější klasifikaci v Tabulce 1.
Tabulka 1: Klasifikace výukových metod podle J. Maňáka (2003)
1.

Klasické výukové metody

Metody slovní

Vyprávění, vysvětlování, přednáška, práce s textem, rozhovor

Metody názorně-demonstrační

Předvádění a pozorování, práce s obrazem, instruktáž

Metody dovednostně-praktické

Napodobování, manipulování, laborování a experimentování, vytváření
dovedností, produkční metody

2. Aktivizující metody
Metody diskusní, heuristické, řešení problémů, situační, inscenační, didaktické hry
3. Komplexní výukové metody
Frontální výuka, skupinová a kooperativní výuka, partnerská výuka, individuální a individualizovaná výuka,
samostatná práce žáků, kritické myšlení, brainstorming, projektová výuka, výuka dramatem, otevřené učení,
učení v životních situacích, televizní výuka, výuka podporovaná počítačem, sugestopedie a superlearning,
hypnopedie
Přestože při tvorbě výše uvedené klasifikace byl brán zřetel na primární a sekundární stupeň vzdělávání, lze
většinu metod s úspěchem aplikovat i v prostředí terciárního vzdělávání.

93

3. Geografie cestovního ruchu
V. Hrala (1994, s. 7 - 8) charakterizuje geografii cestovního ruchu jako vědu, která se zabývá studiem zákonitostí
a činitelů a faktickým rozmístěním cestovního ruchu v oblastech rozličné hierarchie. Je vědou „hraniční“ a
syntetickou, navazuje na poznatky jiných přírodních a společenských věd a využívá je. Sama pak je vědou
společenskou neboť realizace a rozmístění cestovního ruchu jsou v rozhodující míře společensko-ekonomickými
skutečnostmi; kulturně historické atraktivity a přírodní podmínky vytvářejí pouze možnosti pro jeho realizaci a
tedy i faktické umístění. Podobně vidí zařazení geografie cestovního ruchu i další autoři. Například J. Štyrský
(2000, s. 146-148) ji zařazuje v rámci geografie služeb do geografie socioekonomické. Ta je součástí tzv.
geografie člověka (Human Geography), zkoumající geografické chování lidstva.
Geografie cestovního ruchu je jedním z povinných předmětů, které tvoří základ studijního plánu oboru Cestovní
ruch v rámci studijního programu Ekonomika a management na Vysoké škole polytechnické Jihlava.
Jak vyplývá z charakteristiky předmětu, právě zde má vyučující opravdu nepřebernou řadu příležitostí pro
využití rozmanitých výukových metod. Je nutné na tomto místě připomenout, že vysokoškolský učitel by se měl
snažit aktivizovat studenty nejen proto, že jde o současný trend ve výuce obecně, ale i pro svoji vlastní motivaci,
pro pocit, že se mu práce daří a dovede studenty zaujmout.

4. Možnosti aplikace vybraných metod, konkrétní příklady
Klasickou slovní výukovou metodou běžně využívanou při výuce na vysokých školách je přednáška. Vyznačuje
se delším uceleným projevem, zprostředkovávajícím závažné téma skupině zainteresovaných posluchačů
(Maňák, Švec, 2003). Musí být po všech stránkách (obsahové, formální i řečnické) promyšleně komponovaným
útvarem. Přednášející využívá síly mluveného slova, aby své posluchače nejen informoval, ale také získal a
přesvědčil. Aby přednáška zaujala, je třeba pokud možno hovořit „spatra“, přiměřeně se pohybovat, měnit tempo
a melodii řeči a také se vyvarovat tzv. „vycpávkových“ slov. To jsou jen některé základní požadavky nutné pro
kvalitní průběh přednášky a z praxe víme, že ne vždy se je podaří splnit.
Přednášky nejen v předmětu geografie cestovního ruchu si dnes nelze představit bez moderní projekční techniky.
Vizualizace učiva je velmi vhodná pro udržení pozornosti studentů. Kromě textu je možno prezentovat
fotografie a videa, animace, různé mapy, tabulky a grafy. Vyučující má ideální příležitost využít nejen vlastních
zkušeností a zážitků, ale také dát krátce slovo studentům (využít přenosný mikrofon). Řada z nich má bohaté
zkušenosti z cest a zahraničních pobytů. J. Štyrský (2006) používá v této souvislosti pojem „zážitková turistika“.
Doporučuje v geografii cestovního ruchu kombinovat tradiční přednášku, která bude mít především
metodologický, modelový charakter a kontrolovatelné samostatné práce studentů. Kultivačním cílem je
povzbuzení chuti hledat a objevovat krásy specifického geografického myšlení. Ve svém příspěvku uvádí
příklady úkolů, které se opírají o pozorování kartografického a fotografického materiálu a jsou zpracovávány
v multimediálním prostředí. Podle J. Maňáka (2003) je samostatná práce takovou učební aktivitou, při níž jsou
poznatky získávány vlastním úsilím studentů, relativně nezávisle na cizí pomoci a vnějším vedení, a to zejména
řešením problémů. Učící se subjekt se snaží uchopit myšlenku, pochopit její obsah a prozkoumat ji. Zde již
můžeme hovořit i o aplikaci další komplexní výukové metody, kterou je kritické myšlení. Tento nástroj pomáhá
přejít od povrchního k hloubkovému učení, k odhalování souvislostí a k vlastním závěrům. Zkoumaná myšlenka
je podrobena zdravému skeptickému posouzení, porovnána s jinými názory a s tím, co je již studentu o dané
problematice známo, aby na závěr mohl zaujmout vlastní stanovisko.
Je smutnou skutečností, že ve cvičeních stále nejčastěji převažuje metoda frontální výuky. Přitom svoji
podstatou vede k pasivitě posluchačů. Profilujícím rysem takové metody je cílově orientované řízení všech
probíhajících procesů učitelem. Ve cvičeních a seminářích by měli studenti dostat dostatečný prostor k vlastní
tvořivé práci. Při troše úsilí, lze výuku koncipovat tak, aby se nestala pouhým pokračováním přednášky.
Tradičně bývá dán prostor studentským referátům. Po prezentaci daného tématu studentem pak zpravidla
následuje diskuse. Tuto metodu označuje J. Maňák (2003) jako formu komunikace, při níž si účastníci navzájem
vyměňují názory na dané téma, na základě svých znalostí pro svá tvrzení uvádějí argumenty, a tím společně
nacházejí řešení daného problému. Metoda diskuse se osvědčuje při zpracovávání aktuálních a často v médiích
zmiňovaných témat jako jsou například Globální změny klimatu, Trvale udržitelný rozvoj v cestovním ruchu
apod.
Vysokoškoláci jsou zralí lidé a výukové metody je možné kombinovat i odvážněji. Velmi zajímavá je například
aplikace skupinové a kooperativní výuky, metod, založených na kooperaci studentů mezi sebou při řešení
různě náročných úloh a problémů, ale i na spolupráci skupiny s vyučujícím. Jde o metody, které kladou velké
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nároky na učitele už ve fázi přípravy. Je třeba dobře promyslet formu, která odpovídá danému počtu studentů ve
skupině a také časové dispozici. Pokud se přípravná fáze nepodcení a studentům jsou podány srozumitelné
instrukce, probíhá samotná výuka hladce a učitel řídí kooperaci jakoby „z povzdálí“. Jako příklad aplikace
uveďme téma Ekoturistika. Dvaceti studentům je prezentována ukázka (text, video), která se týká např. putování
turistů s průvodcem oblastí Amazonie. Pak jsou položeny čtyři otázky, na které studenti odpovídají na zvláštní
očíslované lístky. Otázky mohou být formulovány například takto: 1. Co pozitivního přinášejí turisté místním
obyvatelům? 2. Existuje nějaké riziko, že takovýto způsob turistiky místní obyvatelstvo ohrozí? 3. Myslíte, že
uvedená ukázka prezentuje akci v rámci ekoturistiky? 4. Pokuste se definovat pojem Ekoturistika. Odpovědi jsou
roztříděny podle čísel a studenti vytvoří čtyři skupiny po pěti členech. Každá skupina vyhodnocuje odpovědi na
jednu otázku a snaží se formulovat odpověď ideální. Ve skupinkách se může rozpoutat zajímavá diskuse. Na
závěr mluvčí každé ze čtyř skupin vysloví závěr, ke kterému s kolegy dospěli a v této chvíli se mohou vyjádřit i
členové skupin ostatních. Časově je tato metoda poněkud náročnější, ale přináší překvapivé výsledky.
V geografii cestovního ruchu byly autorkou zaznamenány zajímavé výsledky při využití tzv. mentálních map,
kterému předcházela metoda brainstormingu. Podle V. Švece (Maňák, Švec, 2003) je hlavním smyslem
brainstormingu vyprodukovat co nejvíce nápadů a potom posoudit jejich užitečnost. Není to tedy metoda
zajišťující úplné dořešení problému. Při mentálním (kognitivním) mapování dochází ke zpracování informací o
vnější realitě a o vnímání její hodnoty. Kognitivní mapa je obrazem vnější reality, který si člověk vytváří na
základě zkušeností a převzatých znalostí. Mentální mapa je obecnější pojem a označuje obraz reálného i
virtuálního světa v lidském mozku, kognitivní mapa je mentální mapou reálného světa (J. Šíp, 2008). Obě
metody na sebe bezprostředně navazují. Studenti například nejdříve po dobu asi půl minuty zapisují své
bezprostřední reakce na dané slovo (využití brainstormingu). Tím slovem může být jakýkoliv pojem, třeba
Afrika. Pak jsou vyzváni, aby nakreslili mapu Afriky. Vyučující je nesmí více ovlivnit, i když studenti mají
mnohé dotazy. Taková mapa (a vůbec to nemusí být obrys Afriky) pak vypovídá o tom, jak student vnímá
realitu, co se k danému tématu naučil, ale také co jej nejvíce zaujalo a co bylo naopak při výuce méně
zdůrazněno nebo opomenuto. Proto je vhodné metodu využívat až po ukončení tématu a je také vynikající
zpětnou vazbou pro učitele. Pokud to čas a prostorové dispozice dovolí, velmi se osvědčilo shromáždit všechny
mapy například na podlaze učebny a společně nad nimi se studenty diskutovat.
5. Závěr
Úvahy uvedené v příspěvku vycházejí z dlouholetých zkušeností autorky. Nejsou ani zdaleka shrnutím všech
možností využití rozmanitých výukových metod. Vždy záleží na schopnosti učitele vybrat a správně použít tu
nejvhodnější. Jako velký problém se jeví slabá (nebo vůbec žádná) informovanost vysokoškolských učitelů o
možnostech aplikace rozmanitých metod výuky. Argument, že na vysoké škole je podobná snaha zbytečná,
neboť studenti jsou dospělí lidé, nemůže obstát. Studenti bývají označováni výrazem „posluchači“. I toto
označení jakoby vylučovalo aktivní účast při výuce. V úvodu příspěvku bylo řečeno, že výukovou metodu lze
chápat jako cestu k cíli. Stojí za to vyvinout ze strany vyučujících trochu více úsilí při přípravě a tuto společnou
cestu zatraktivnit a zpříjemnit sobě i studentům.
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READING STRATEGIES
Stanislava Hralová
Summary: Working in tourism industry we deal with many kinds of communication. For that reading skills are
essential. The contribution concerns with the importance of having reading skills and of being acquainted with
reading strategies.
Key words: reading strategies, effective reading, BookCrossing, annolighting, annotating, anticipation guide,
framework, colaborative annotation, dense questioning, inferential, interactive, metaphor analysis, parallel notetaking, QAR (Question-Answer Relationship), RAFT ( a Role, an Audience, a Format, and a Topic), reciprocal
teaching, sociograms, transactional reading

1. Introduction
Students and especially graduates of travel industry spend a lot of time working with different kinds of
written texts. For that it is essential that their reading is efficient. To ensure that it is necessary for students to
develop effective reading strategies. Effective reading involves understanding text structure, reading for different
purposes and reflecting on reading.

2. Problems to Tackle
2.1. Absence of Reading
One of the most serious problems at schools is absence of reading. Most questioned students responded that
they devote less time to reading than it would be appropriate. So before we start to lead a discussion about the
meaningfulness of being acquainted with reading strategies we should concentrate on the fact how to read for
pleasure. It is not my task here to list here number of different activities which could be attractive for students
and could involve them in reading. Nevertheless there is one thing I have experienced and I was involved in
during my teaching at Gymnázium of Doctor Aleš Hrdlička in the town of Humpolec.
2.2. BookCrossing
As I have mentioned above it is important to make our students read more. For that reason it was decided at
Gymnázium of Doctor Aleš Hrdlička in Humpolec to use for that an adapted version of BookCrossing. What is
BookCrossing? BookCrossing is a time limited action, it is not only a game but also a competition to have fun.
These are some facts about its origin. It started on Monday 16th February 2004 in the cafe of French Institute in
Prague as a non time limited action to support reading. The first one hundred books were put in the
BookCrossing that evening, the next phase was in the town of Olomouc and then in Brno. The aim was to read
books, to play with them, to get some knowledge. Free books could be found on buses, benches, trees etc. It was
decided to use BookCrossing because of these reasons: to have fun, to get some knowledge about classical and
modern literature, to revive our home bookshelves, and also to win a prize. For the organisation of the
BookCrossing itself it was necessary to keep these categories:
1. Novels, classical literature, stories → novels, classical lit., stories, dictionaries
2. Fairy tales → fairy tales
3. Detective stories → novels, detective stories, classical lit., stories
4. Poetry → poetry
5. Magazines → magazines, poetry, novels, fairy tales, classical lit.
6. Non-fiction → non-fiction, novels, fairy tales, classical lit.
It was possible to change the book within the given category.
And what happened with the books left? All the left books were collected and put into the school library. I have
to mention that the books were given to students by sponsors to have fun and enjoy reading.
What were the rules?
During the month of April it was possible to find a book at any place at school.
On the plastic cover of the book there should have been the official BookCrossing label.
You had to decide whether to take the book or not.
If you liked it, you could keep it.
Then you had to take off the plastic cover, to put it on one of your books which you did not need anymore and to
bring it to school. That book then became a part of BookCrossing and it was necessary to hide it anywhere at
school. In the case you did not like the found book you could leave it. If you changed the book, you had to send a
short email with a note what kind of change you did.

96

All the emails were carefully checked and in the end of the month the assessment was done. The students with
the most reported changes were awarded with prizes from sponsors.
I think that such an event does not loose its attraction and it can be applied not only at basic or secondary schools
but with the same success at tertiary educational establishments, particularly when it is organized by students
themselves.

3. Reading Strategies
There is a big range of reading strategies to improve comprehension. In this paper I am going to list some of
them and to deal only with the chosen ones. When you read, it is often useful to highlight, underline and annotate
the text as you go on. This emphasises information in your mind, and helps you to review important points after
you have finished studying the text. These all mentioned activities belong to active reading. It helps you focus on
material being read. From these potential reading strategies: Annolighting a Text, Annotating a Text,
Anticipation Guide, Checking out Framework, Collaborative Annotation, Conversation across Time, Dense
Questioning, Frame of Reference, Inferential Reading, Interactive Notebook, Key Concept Synthesis, Listening
to Voice, Metaphor Analysis, Parallel Note-taking, QAR (Question-Answer Relationship), Questions Only,
RAFT ( students choose a Role, an Audience, a Format, and a Topic on which to write in response to their
reading), Reciprocal Teaching, Sociograms, Think Aloud, Transactional Reading Journal and Summarizing I
will try to draw your attention to only four of them.
1 Annolighting a Text: this active reading strategy links concept of highlighting key words and phrases in a text
and annotating those highlights with marginal notes.
2 Annotating a Text: this active reading strategy provides a number of useful acronyms that students can use to
remember different elements of writer's craft when reading and annotating a text.
3 Collaborative Annotation: This strategy engages students in a process of co-constructing their interpretations
of a text through a collaborative annotation activity.
4 Summarizing is a strategy for developing coherent but brief expressions of larger ideas by focusing on key
words and main ideas.
For further information see: http://www.greece.k12.ny.us/instruction/ela/612/Reading/Reading%20Strategies/reading%20strategies%20index.htm

4. Conclusions
Why I am dealing in this paper with reading strategies? When strategies are used reading seems to be more
purposeful, it becomes more effective, strategies make reading more enjoyable, and it should be taken into
account that enthusiastic readers use strategies naturally.
To avoid boredom students should be provoked to read for pleasure by different events or activities. It seems that
one of such activities could be BookCrossing.
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VÝVOJ VÝUKY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ U OBORU CESTOVNÍ RUCH VYSOKÉ ŠKOLY
POLYTECHNICKÉ JIHLAVA
Jaroslava Leinveberová
Souhrn: Vysoká škola polytechnická Jihlava je školou, která zahájila výuku prvních studentů u oboru Cestovní
ruch v říjnu 2005. Do začátku si nová VŠ přinesla osvědčené formy a postupy výuky finančního účetnictví ze
středoškolského prostředí a zkušenosti z VOŠ Jihlava. Časová dotace a požadavky praxe vyžadovaly přesunout
těžiště výuky na účetnictví s důrazem na jeho informační funkci, na účetní zpravodajství. Tento vývoj výuky FÚ
je poznamenán pozitivními i v některých případech negativními přístupy zúčastněných stran v rámci VŠPJ.
Klíčová slova: plány výuky, ekonomické povědomí, motivace, účetní software, e-learning.
Summary: College of Polytechnics Jihlava is a young college that started teaching its first students of the field
of study Travel/Tourism in February 2005. At the beginning the new college took over proven forms and
procedures of financial accounting teaching from the environment of secondary schools and the experience of
Higher Professional School in Jihlava. The allocated number of classes and the requirements of the practice
demanded a shift of the focus of teaching to accountancy with an emphasis on its informational function, on
accounting reporting. This development of financial accountancy teaching has been signed by both positive and
in some cases also negative approaches of concerned parties within College of Polytechnics Jihlava.
Key words: learning schedule, economic awareness, motivation, accounting software, e-learning.

1. Úvod
Vysoká škola polytechnická Jihlava je mladou školou, která zahájila výuku prvních studentů oboru Cestovní
ruch v září 2005. Tento obor rámcově považujeme za kvalitativně vyšší nástupnickou formu VOŠ Jihlava obor
Cestovní ruch.
1.1. Časová dotace a vazba na předmět Podniková ekonomika
Do začátku si nová VŠ přinesla osvědčené formy a postupy výuky finančního účetnictví a daní, která na VOŠ
probíhala v průběhu tří let. Organizace výuky na VOŠ byla šest období po šestnácti týdnech, z toho poslední
šesté období (nepoužívá se označení semestr) bylo věnováno celé praxi. Nová vysoká škola výuku finančního
účetnictví doporučuje ve dvou semestrech – Finanční účetnictví I. a Finanční účetnictví II., které si může student
navolit již od prvního semestru. Pro uváděný obor je doporučena výuka Finančního účetnictví I. ve studijním
plánu již v prvním semestru. V prvním semestru studenti dle doporučení zároveň volí i předmět Podniková
ekonomika.
1.2. Cíl výuky předmětů účetnictví
Se změnou časové dotace a s ohledem na potřeby praxe, na požadavek konkurenceschopnosti našich absolventů
na trhu práce, bylo potřeba těžiště výuky přesunout na účetnictví s důrazem na jeho informační funkci, na účetní
zpravodajství. Předměty Finanční účetnictví I. a II. na oboru Cestovní ruch jsou zařazeny jako oborově povinné.
Cílem pro studium uvedených předmětů je kvalitní zvládnutí jak teoretických znalostí, tak zvládnutí i
praktických výstupů. Za významné považujeme pochopení celého systému účetnictví s jeho informační funkcí,
která vychází z potřeb různorodých uživatelů. Pochopení informační funkce účetnictví z pohledu řídících
pracovníků a vlastníků je dávána zvláštní preference, protože ze zkušenosti víme, že absolventi VOŠ se nejvíce
v oblasti finančního účetnictví a řízení uplatňovali v menších a středních společnostech s počtem zaměstnanců
kolem několika set zaměstnanců. Předpokládáme, že u bakalářů tento trend bude pokračovat i v budoucnu. Cíl
výuky na VŠ je více orientován na informační funkci účetnictví pro potřeby řízení a to „pouze“ v podnikatelské
sféře, kdy počítáme s lepším uplatněním absolventů i ve větších společnostech než bylo u absolventů VOŠ.
2. Přístup vyučujících
Vývoj výuky finančního účetnictví v oblasti časové dotace, cíle a plánu předmětu je poznamenán změnou i
jiným přístupem vyučujících. Změnit se musel jak přístup k vlastní náplni předmětu, tak i ke studentům, ke
změně metodiky výuky. Jednalo se v našich podmínkách o zkušené pedagogy, kteří předmět vyučovali na VOŠ
či středních školách. S ohledem na mírně optimistické plány VŠ, kvalitně obstát v konkurenci stávajících
kamenných univerzit i nově vznikajících vysokých škol, bylo potřeba nejdříve přesvědčit vyučující o změnách
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náplně předmětu a k tomu vedoucích změnách metodických postupů ve výuce. Museli jsme opustit zaběhnuté a
osvědčené postupy, které často pramenily z praxe na středních ekonomických školách. Výhodou u našich
vyučujících je, že se jedná o vyučující s pedagogickou praxí výuky účetnictví a zároveň i s aktuálními
zkušenostmi z praxe. Úzká vazba na praktické znalosti je předpokladem aktuálnosti výuky. Zpočátku byl
problémem u některých vyučujících stále přetrvávající spíše středoškolský charakter výuky.
3. Přístup studentů
Přijatí studenti jsou z různých středních i neekonomických škol. Zásadní problém vyvstává u studentů z
neekonomických škol, kteří zpočátku vůbec nechápou, o čem jednotlivé hospodářské operace, které v účetnictví
zaznamenáváme, vůbec jsou. Pokud si takovýto student v prvním semestru navolí předmět finanční účetnictví,
má základní problém s ekonomickými pojmy a skutečnost, že se zároveň základní informace dozvídá v
předmětu Podniková ekonomika, mu mnoho zpočátku nepomáhá. Chybí znalost fungování podniku a znalost
základních hospodářských operací. Základy, zvláště ve značně rychlém sledu, nemůže student zvládnout sám.
Potřebuje vedení. Právě velice rozdílná úroveň ekonomického povědomí, kdy finanční účetnictví pracuje se
základními ekonomickými pojmy, je do značné míry u studentů Cestovního ruchu důvodem, proč je finanční
účetnictví pro některé nepřiměřený strašák. Pokud chybí dobrá znalost podstaty ekonomického fungování
podniku, je problém pochopit o čem a co finanční účetnictví vlastně je. V tomto případě si klademe otázku, jak
tuto situaci poctivě a spravedlivě řešit v rámci výuky i pro totální začátečníky. Takovýto student potřebuje
základy, na kterých později již samostatně může stavět. Dále se musí mnohem intenzivněji připravovat, než
například absolventi obchodních akademií. Proto je studentům doporučena určitá posloupná skladba předmětů
při volbě osobního studijního plánu formou doporučení. Nutnost aktivního přístupu studentů k výuce finančního
účetnictví vede k otázce jak studenty motivovat.
4. Motivace
Motivace studentů k aktivnímu přístupu k předmětu Finanční účetnictví je právě u oboru Cestovní ruch
problematická a stále živá. Důležité je, aby si student uvědomil, že pokud umí účetně a ekonomicky myslet,
pokud se naučí účetním postupům, existuje předpoklad, že obstojí v konkurenci jak na jiných vysokých školách,
tak i v praxi. Rozhodli jsme se studenty v našem předmětu motivovat k pravidelné přípravě, k pravidelnému
studiu, k samostatnému přístupu. Studenti si nově v zimním semestru akademického roku 2008/20089
vyzkoušeli v rámci prezenčního studia e-learning. Týden po každé přednášce byl zpřístupněn test, který měl
motivovat studenty k samostatné pravidelné přípravě. Studenti by takto měli být i teoreticky připraveni na
praktická cvičení, měli by se pravidelně na předmět připravovat či zopakovat si některé znalosti. Toto se nám
zdálo jako velice důležité, zvláště pro účetní začátečníky. Praxe nám dala zpočátku zapravdu, ale v polovině
semestru již studenti většinou test nevyplňovali, jen si ho někam zkopírovali a uložili. Od tohoto semestru jsme
zavedli časově omezené testy, jejichž hodnocení úspěšnosti vstupuje do závěrečného hodnocení, ovlivňuje
bodové ohodnocení a tím i získání zápočtu z FÚ I. i FÚ II. Samostatná práce a aktivní sebevzdělávání se
projevuje ve skupinových i individuálních seminárních pracích. Důležité je samostatně účetní problematiku řešit,
naučit se samostatně ekonomicky a účetně myslet. Finanční účetnictví je velice praktický předmět a aktivní
přístup ze strany studentů, vždy ještě vzroste s využíváním účetního softwaru ve výuce. Využívání účetního
softwaru nám připadá nejenom pro část studentů motivační, ale efektivněji umožňuje pracovat v oblasti účetního
výkaznictví, účetního zpravodajství. Studenti se učí rychlejší orientaci v účetním systému, číst v účetních
výkazech, nacházet a opravovat chyby, vyhledávat předuzávěrkové operace a vyvozovat závěry. Dalším
problémem spojeným s motivací je problémem samostatného přístupu ke studiu ze strany studentů i v tom, jaké
podklady pro studium má student k dispozici. K jakým informacím, k jakým publikacím mají studenti přístup,
jak jsou pro ně dostupné.
5. Závěry pro výuku finančního účetnictví na VŠP Jihlava
Veřejná vysoká škola je škola propojená s praxí, proto je výuka předmětů Finanční účetnictví I. a Finanční
účetnictví II. koncipována tak, aby studenti měli jakési vodítko do praxe, aby obstáli v konkurenci uchazečů o
práci, aby měli usnadněn vstup mezi stávající zaměstnance firem. Řada z těchto studentů se stane soukromými
podnikateli, kteří na oboru Cestovní ruch mají již při studiu svoji představu o firmě, ve které budou působit. Na
výuku finančního účetnictví na VŠ jsou kladeny jiné požadavky než na VOŠ Jihlava či na středních školách.
V daném časovém limitu se nesmí slevovat z nastavených požadavků a zároveň je třeba mít na paměti i to, že
studenti musí být schopni finanční účetnictví kvalitně zvládnout. Více prostoru ve výuce je proto dáno
studentům, jak formou e-lerningu, tak formou samostatných seminárních prací na PC. Předpokladem pro
výraznou motivaci je i jednotnost požadavků na výstupy, na znalosti a dovednosti. Všichni vyučující se na
daném výstupu shodli, proto přizpůsobili – zefektivnili formu výuky, všichni stávající vyučující se přizpůsobili -
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změnili metody výuky. Abychom takto efektivně mohli postupovat, je zpracování a prezentace přednášek,
včetně doporučené literatury, studentům poskytnuto od prvního týdne výuky. Student tak má možnost přípravy
s předstihem. Přesto aktivní přístup ze strany studentů vyžaduje neustálý dohled, který umožnil e-learning. Dle
dotazníku na začátku tohoto semestru je tato forma výuky hodnocena studenty velice kladně. Nemůžeme ji však
považovat za samospasitelnou, zvláště v začátcích je nezastupitelná úloha lektora. V dobrovolné aktivitě ze
strany studentů je finanční účetnictví u oboru Cestovní ruch značně pozadu, proto i motivace je převážně ve
formě nedobrovolné, až nátlakové. Výrazný podíl na motivaci je spojen i se změnou přístupu vyučujících.
Dle zkušeností vidíme problém i v doporučeném studijním plánu, kdy finanční účetnictví začíná výukou
Finančního účetnictví I. od 1. semestru, kdy studenti nemají dostatečně zvládnuty základní ekonomické pojmy a
neznají dobře ekonomiku podniku. Tito studenti se snaží učit nazpaměť něco, čemu nerozumí. Pokud student
nepochopí hospodářskou operaci, tak často chybuje, účetnictví se potom jeví jako nepřiměřeně obtížné. Volba
předmětu do semestru je v kompetenci studenta, který se bohužel o doporučení volby FÚ I. po absolvování
předmětu Podniková ekonomika dozví na začátku semestru z podmínek nastavených garantem předmětu, kdy
má omezenou možnost změny rozvrhu.
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INOVACE KURIKULA OBORU CESTOVNÍ RUCH NA VŠP JIHLAVA
Pavel Kvasnička
Souhrn: Složité globalizační a integrační trendy celosvětové i kontinentální dimenze znamenají výrazné změny
v našem životě. Česká republika prošla v předchozích desetiletích změnou politicko-ekonomického systému,
buduje demokratickou společnost, zavedla tržní hospodářství a vstoupila do Evropské unie. Musí tak přijmout
všechny výzvy, které jsou společné všem 27 členským zemím. K těm patří vedle zvyšování životní úrovně,
kvality života i ochrana životního prostředí a mnohé další. Bez adekvátní kvality terciárního vzdělávání není
možno tyto velkolepé projekty realizovat. Inovace výuky jsou potom naprostou nezbytností.
Klíčová slova: Evropská unie, Česká republika, terciární vzdělávání, cestovní ruch, inovace kurikula
Summary: Complicated globalization and integration trends of the world-wide and continental dimension mean
the considerable changes in our lives. The Czech Republic has gone through the changes of the politicaleconomical system in last decades; it has been building the democratic society, has introduced the market
economy and joined the European Union. The Czech Republic has to accept all the challenges that are common
for all 27 member countries. There are included the increasing of living standards, quality of life and
environmental protection, etc. It is impossible to put these projects in life without adequate quality of the tertiary
education. The innovations of education are therefore necessary.
Key words: European Union, Czech Republic, tertiary education, travel/tourism, innovation of the curriculum
1. Úvod
Současný svět se vyvíjí velice chaoticky. Globalizace je mnohovrstevnatý celosvětový proces, který se dnes
nachází zatím ve stádiu zkoumání. Prozatím nedokážeme problémy s ním spojené přesně hierarchizovat a
definovat, natož abychom byli schopni je v rovině teoreticko-metodologické řešit či přinášet dokonce řešení
komplexní. Do našich životů však globalizace zasahuje na každém kroku, ovlivňuje náš každodenní život ve
všech zemích světa s nebývalou razancí.
Jde zejména o internacionalizaci, kdy firmy přerůstají velice rychle přes hranice států, využívají země s levnými
surovinami, levnou pracovní silou pro výrobu i vědu a výzkum, nalézají finančně zajímavá odbytiště na velmi
vzdálených teritoriích či vyhledávají daňové ráje. Jedná se také o interdependenci, kde můžeme spatřit stále se
prohlubující vzájemnou závislost mezi vyspělými a zaostalými zeměmi, která je vyvolána v oblasti energetické,
surovinové, technologické, potravinové apod. Zcela samozřejmě není možno přehlédnout integraci a zejména
pak ekonomickou integraci, která mění celé kontinenty. Odstranění bariér mezi státy umožňuje volný pohyb
zboží, osob, kapitálu. Nové zlomové informační a komunikační technologie zmenšují prostor a zkracují čas.
Ve snaze dosáhnout pro několik miliard lidí stále většího životního standardu však často bezhlavě ničíme životní
prostředí, drancujeme přírodní bohatství, nekontrolovatelně využíváme neobnovitelné zdroje energie, suroviny
apod. Znečišťujeme ovzduší a vodu, nečinně přihlížíme k degradaci půdy a mořských zdrojů, způsobujeme
ztrátu druhové rozmanitosti v přírodě, globální změnu klimatu apod. Toto vše jen s cílem rychlého budování
konzumní společnosti, kdy nezodpovědně devastujeme zdroje na kterých budou lidský život a jeho kvalita
dlouhodobě závislé.
Vědomi si těchto závažných skutečností, bychom měli přehodnotit naše priority, pro naše i budoucí generace
bychom měli vsadit na pestrost kulturního a přírodního dědictví a za pomoci vědy a vysokého školství
identifikovat faktory globálních diskontinuit, vypracovat různé scénáře a na základě nich nalézt skutečné cesty
trvale udržitelného rozvoje a budoucnosti lidstva. Neměli bychom připustit homogenizaci kultur, ale stavět na
vzájemné úctě, toleranci a spolupráci národů, kultur či náboženství tak, abychom účinně využili pestrosti a
barvitosti jednotlivých entit. Tak to dnes vidíme u Evropské unie, kde v předchozích stoletích válkami zmítaný
kontinent se nachází dlouhodobě v mírové spolupráci na zásadách jednoty v rozdílnosti.
2. Hypoteční, finanční a hospodářská krize ve světě
Světová ekonomika se nachází stejně jako ekonomiky jednotlivých zemí v období plném nahodilosti, nejistoty a
dokonce i neracionality. Finanční a hospodářské krize způsobují i přes nespočet užívaných protiopatření
rozkolísání ekonomik v lokálním či celosvětovém měřítku. Poslední krize, která započala na americkém
hypotečním a finančním trhu však předčila všechna očekávání.
Kdybychom se podívali o několik let či desetiletí zpět, pak je zcela zanedbatelný 19. říjen 1987, kdy se propadly
hodnoty akcií během několika hodin do naprosto nepřijatelných hodnot, můžeme přehlédnout i krizi spořitelen
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v USA s následným zánikem tisíce zainteresovaných institucí. Dokonce asijská měnová a finanční krize z roku
1997, která položila na lopatky velkou část celé jihovýchodní Asie či následné potíže Ruska a Brazílie a pokles
výkonnosti nové ekonomiky z roku 2001 jsou zanedbatelné proti krizi, která se objevila v šestém a sedmém roce
a následně i dalších letech jednadvacátého století. Zasaženy jsou jí až na výjimky všechny země světa,
paradoxně ty nejvyspělejší nejvíce. Situace je přirovnávána k Velké depresi třicátých let 1929 – 1933, tedy
k největší celosvětové hospodářské krizi. (Němec, 2009)
Kdybychom měli uvést země, které utrpěly největší újmu do dnešních dnů, pak je nutno vedle USA jmenovat
Čínu, Indii, Rusko, Island, Dánsko, Španělsko, Irsko, Maďarsko, Českou republiku, ale i mnoho dalších.
Povětšinou dochází k pádu velkého počtu bank (až na Českou republiku, která je v tomto zatím výjimkou), ale
následně spíše k propadu HDP, nárůstu nezaměstnanosti a bankrotům nebo velkým existenčním potížím
bezpočtu firem. Na prvním místě je v těchto zemích zasažen většinou automobilový průmysl, v České republice
jsou dále hlášeny poklesy zakázek ve strojírenském a chemickém průmyslu.
Výše uvedené potíže ekonomik se promítají i do ostatních oblastí života společnosti. Zvyšují se celosvětově
rizika bezpečnostní a politická. V některých ekonomikách zaznamenáváme sociální nepokoje a zvyšování
kriminality či korupce. Zcela samozřejmě klesají příjmy domácností a státních rozpočtů. Vedle sféry průmyslové
jsou zasažena vždy i odvětví služeb a s nimi zcela samozřejmě i cestovní ruch.
3. Ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj
Všechny země světa se dnes ženou za konzumní společností blahobytu, i když každá zcela logicky jinou
rychlostí. Avšak velký ekonomický růst a vysoká životní úroveň obyvatelstva bývá často vykoupena mnoha
škodlivými vlivy. Klimatické změny působí v současnosti mnoho problémů - ničivé povodně, velká sucha,
nedostatek pitné vody (trpí jím již více než jedna miliarda lidí na Zemi), šíření nemocí - a mohou způsobit i
statisíce úmrtí ročně. Dobře viditelné je také znečištění vody, půdy a ovzduší ve většině zemí, stejně jako
vymírání rostlinných a živočišných druhů, ničení mořských zdrojů. Proto je nutno na vše pohlížet s globálním
nadhledem a prosazovat společné postupy.
Ani aktivity, které lidstvo považuje za pozitivní, nejsou často k životnímu prostředí šetrné a vyvolávají mnoho
otazníků. Například geneticky modifikované organismy a dnes aktuálnější geneticky modifikované plodiny jsou
zatím velkou neznámou. Ostře kontrastují s ekologickým zemědělstvím a rozdělují lidstvo na dva nesmiřitelné
tábory. Dopady jejich užití zatím nelze naprosto přesně odhadnout a někteří odborníci poukazují na možná
rizika.
Bez trvale udržitelného rozvoje nevede cesta vpřed. Zvyšovat životní úroveň pro další generace můžeme pouze
v případě, že zachováme životní prostředí alespoň v podobě, jak ho nalézáme dnes. Znamená to, že zde musíme
nalézt společný průnik ekonomie, etiky a ekologie. A takto přijaté závěry musí být promítnuty zcela samozřejmě
i do všech oblastí cestovního ruchu, protože právě on se stává v některých zemích částí národního hospodářství,
která nejvíce přispívá k tvorbě HDP a zaměstnává významné procento osob.
4. Institucionální kvalita
Pokud se rozhodneme hodnotit institucionální kvalitu v jednotlivých zemích, máme k dispozici několik poměrně
často využívaných ukazatelů. Patří sem: kvalita veřejné správy, kvalita veřejných institucí, úroveň ekonomické
svobody, rozsah černého trhu, index vnímání korupce, globální barometr korupce, podmínky pro podnikání,
kvalita podnikové správy apod. Je velmi smutným zjištěním, že Česká republika patří stejně jako ostatní
postkomunistické země ve většině ukazatelů v posledních letech k nejhůře hodnoceným zemím ze současné
EU27 a dokonce v některých významných z nich patří k nejhorším vůbec.
Následky korupce a dalších výše uvedených nešvarů ve společnosti mohou být ekonomické, politické, sociální či
enviromentální. Může dojít k poklesu důvěryhodnosti země, morálnímu rozkladu společnosti, k nedůvěře
v politický systém, ústupu demokracie a narušení společenského řádu, elitářství, netransparentnosti veřejných
rozhodnutí, nerovnému přístupu k vládním službám, poškozování životního prostředí apod. (Kadeřábková, 2007)
Korupce je definována jako zneužití veřejné moci pro soukromý prospěch. V České republice dle šetření
různých institucí je velmi silné korupční prostředí, které z různých úhlů pohledu dokonce bývá označováno jako
korupce vymykající se kontrole. Takový stupeň pak znamená významné oslabování ekonomiky a neexistuje na
světě stát, který by s takovýmito „parametry“ byl ekonomicky úspěšný. Mnoho zemí světa pak je na tom ještě
mnohem hůře. Pro cestovní ruch z toho vyplývá, že musíme být na takovéto prostředí připraveni a systematicky
proti němu dlouhodobě bojovat.
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5. Evropská unie – bezpečnost a prosperita
Přes mnoho soudobých problémů nebyla Evropa v minulosti nikdy tak bezpečná a svobodná jako dnes. Současné
prostředí míru a stability nemá v evropské historii obdoby. Díky vzniku Evropské unie spolupracují jednotlivé
země a národy smírně prostřednictvím společných institucí na řešení složitých problémů dneška. V evropské
integraci a bezpečnosti však také hrají klíčovou úlohu USA a NATO, bez jejichž pomoci by bylo možno
současného stavu jen těžko dosáhnout.
Přes toto vše však Evropa stále čelí bezpečnostním problémům a hrozbám. I když je útok proti některému
z členských států nepravděpodobný, odehrává se mnoho konfliktů uvnitř zemí samotných. Stále máme v paměti
válku na Balkáně. Dále je třeba mít na paměti méně nápadný a hůře předvídatelný terorismus, který je stále větší
hrozbou pro celou Evropu. Organizovaný zločin v podobě pašování drog, zbraní, ilegálních přistěhovalců či žen,
finanční kriminalita, korupce apod. Na hranicích Evropské unie také regionální konflikty a díky svému dosahu
dokonce šíření zbraní hromadného ničení i ve vzdálenějších zemích. (Balabán, 2007)
V celosvětovém měřítku však situace není zdaleka takto příznivá. Je mnoho zemí, kde dochází ke zhroucení
státní moci, rozpadu základních funkcí postižené společnosti, erupci násilí, korupci a růstu organizovaného
zločinu. Somálsko, Džibuti, Zimbabwe, Libérie, Bolívie, Írák, Afghánistán, či celá řada dalších zemí zejména
Afriky a Asie.
Z výše uvedených důvodů je míra vnímání hrozeb ve střední Evropě poměrně nízká. Avšak obyvatelstvo
Evropské unie míří za odpočinkem, prací či rozptýlením velice často i do mimoevropských destinací a určitá
rizika nalézáme také i uvnitř jednotlivých zemí jinak bezpečné Evropy.
27 členských zemí Evropské unie, ve kterých žije 496 milionů lidí, se rozhodlo, že bude na principech svobody,
demokracie, rovnosti, dodržování lidských práv a dalších humanitních hodnot budovat pluralitní, tolerantní,
spravedlivou a solidární společnost bez diskriminace. K dosažení tohoto strategického záměru hodlá toto
uskupení využít sociálně tržní hospodářství, aktivní politiku zaměstnanosti, informační společnost pro všechny,
evropský výzkumný prostor a další četné nástroje při stálém respektování sociální spravedlnosti a ochrany.
Do tohoto kontextu pak dobře zapadá i hlavní ekonomický cíl EU: vytvoření nejkonkurenceschopnějšího a
nejdynamičtějšího, na znalostech založeného hospodářského prostoru světa, neboť vedle výše uvedených
hodnot jsou všemi členskými zeměmi plně respektovány i trvale udržitelný rozvoj a kvalita života. Aby byl
takovýto grandiózní cíl naplněn, musí odpovídajícím způsobem přispívat všechny členské země Evropské unie,
včetně České republiky a zcela samozřejmě i vysoké školství těchto zemí. Role cestovního ruchu je potom
obrovská, protože se v mnoha zemích stává odvětvím, které dokáže přispívat k růstu HDP nejvíce.
6. Zadluženost domácností
Zvyšující se nezaměstnanost, snižování příjmů domácností, pokles agregátní poptávky, neochota bank
poskytovat úvěry a půjčky a další faktory vedou ke krachu firem. Jsou zasahována celá odvětví: sklářství,
strojírenství, papírenský průmysl, ale zejména průmysl automobilový. Následné dopady se nevyhnou ani
obyvatelstvu. Občané po ztrátě zaměstnání se často dostávají do existenčních obtíží. Obvykle ztrácí schopnost
splácet dnes moderní půjčky. To se pak následně promítá i do oblasti turismu.
I v těch nejvyspělejších zemích dochází k tisícům bankrotů denně, když mezi zkrachovavší firmy můžeme
zahrnout i nesolventnost domácností. Jedním z nejpostiženějších kontinentů je bezesporu Evropa, i když na
ostatních kontinentech není situace o moc lepší.
Zatímco Česká republika patřila dříve k zemím spíše konzervativním z hlediska ukládání či půjčování peněz, pak
posledních několik let bylo ve znamení enormního růstu zadluženosti. Hodnoty sice nedosahují úrovně
vyspělých zemí Evropy, ale nárůsty byly vysoké. České domácnosti se začaly více orientovat na spotřebu,
preferovat vlastnické bydlení a díky snadné dostupnosti úvěrů, růstu životního standardu a odpovídající
legislativě zásadně změnily chování v této oblasti. Naštěstí však zatím nemusíme označovat české domácnosti
jako celek za předlužené a určité riziko zatím představují jen nízko příjmové skupiny obyvatelstva. Portfolio
úspor i výdajů českých domácností se přitom rok od roku mění a k výrazným změnám dojde zejména nyní
v době krize. Je jasné, že i prostředky putující do sféry cestovního ruchu budou jiné a budou reflektovat vývoj
finanční a hospodářské krize.
7. Shrnutí – závěr
V předchozích kapitolách jsme se pokusili uvést některé současné fenomény, které zásadním způsobem ovlivňují
pozitivně či negativně naše životy. Je jasné, že jejich výčet nemůže být úplný, jednak pro jejich vysoký počet,
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ale také pro jejich neustálé turbulence. Ale i kdybychom uvedli výčet daleko širší, museli bychom dospět ke
stejným závěrům.
Cestovní ruch je velmi široké, specifické odvětví, které je velmi citlivé na dění v socioekonomické a kulturní
oblasti, a které má schopnost pružně reagovat na společensko-politické disparity. Proto jsou v turismu důležité
inovace na všech stupních řízení a zcela samozřejmě i v oblasti terciárního vzdělávání. Na vysokých školách by
měly být pravidelně inovovány vyučované předměty a v případě potřeby i zařazovány předměty nové.
Proto dále v textu uvádíme některé předměty, které by bylo možno na VŠP Jihlava pro obor cestovní ruch nově
zavádět: světová ekonomika, ochrana životního prostředí, technologie šetrné k životnímu prostředí, etika,
základy teologie, obchodní právo evropských a mimoevropských zemí, … Jejich výčet zde je jen částečný a je
ve skutečnosti mnohem pestřejší. Neúplný výčet vyplývá z faktu, že jsme také nemohli výše uvést všechny
celosvětové a kontinentální hrozby či výzvy. Při podrobnějším zkoumání bychom však byli schopni v případě
potřeby provést výčet mnohem obsáhlejší i s vazbou na inovace stávajících předmětů.
Po takovýchto úpravách kurikula bychom mohli vytvořit u oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické
v Jihlavě nové vedlejší specializace, směřované například do oblasti:
-

ochrany životního prostředí
tvorby krajiny
zdravotnictví
veřejné správy
destinačního managementu
ochrany kulturního dědictví
volnočasových aktivit
sportu
on-line obchodování s produkty cestovního ruchu
tvorby webových stránek v cestovním ruchu, atd.

Tato či mnohá další zaměření by napomohla lepšímu uplatnění studentů v reálné praxi. Zvýšila by jejich
kompetence a studenti by následně byli schopni odborněji a odpovědněji pečovat o klienty či podnikat a řídit
organizace a instituce činné v turismu. Dále by mohly být tyto vedlejší specializace v případě většího zájmu
studentů i privátního a veřejného sektoru základem pro vznik nových oborů blízkých cestovnímu ruchu.
Současná celosvětová krize zcela jistě zpomalí většinu procesů probíhajících v cestovním ruchu, ale některé
oblasti budou zasaženy méně, jiné dokáží pružně zareagovat a minimalizovat tak nepříznivé dopady. Věřme, že
toto nešťastné a pro všechny nepříznivé období, bude jen krátkým a neškodným, a že k tomuto napomůže i
zavádění aktuálních inovací terciárního vzdělávání v turismu.
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DANĚ A ÚČETNICTVÍ V CESTOVNÍM RUCHU
Marie Borská
Souhrn: Minulý semestr byl na Vysoké škole polytechnické Jihlava zaveden nepovinný předmět účetnictví
cestovních kanceláří. V příspěvku hodnotím výuku tohoto jednoho semestru a možnosti využití zde získaných
znalostí v praxi. Z výuky vyplynula nutnost zařadit do tohoto předmětu daňovou problematiku, zvláště daň
z přidané hodnoty, která se u tohoto oboru výrazně liší od všech ostatních oborů lidské činnosti.
Klíčová slova: cestovní ruch, daňový systém, daň z přidané hodnoty, cestovní kancelář
Summary: Last semester, an optional subject Accounting of Tour Operators was included in the curriculum at
the College of Polytechnics Jihlava. In the contribution, I am trying to evaluate the teaching of this one semester
and the possibilities of practical use of the knowledge obtained here. The necessity to include the subject of
taxes, in particular VAT, which is significantly different from all other branches of human activities, has arisen
from the teaching experience.
Key words: tourist trade, tax system, value added tax, travel agency
1. Úvod
Cestovní ruch v minulém století zaznamenal velký rozmach a to v masovém měřítku. Projevuje se v něm
lidská potřeba poznávat a zároveň potřeba rekreace – reprodukce pracovní síly člověka. U nás započal rozvoj
cestovního ruchu mezi dvěma světovými válkami. Velké změny v oblasti cestovního ruchu následovaly po
politických změnách v roce 1989. Pro ilustraci uvádím saldo zahraničního cestovního ruchu v mil. USD
v r. 1990 bylo záporné -36,2 a v r. 1998 kladné 1850,2. Z hlediska atraktivnosti je Česká republika v popředí
zájmu turistů ze zahraničí. Jejími přednostmi je nejen demografická poloha, ale i četné kulturní památky a
krásná příroda. Politika cestovního ruchu se opírá o závazky a dohody přijaté na mezinárodní úrovni.
Vzhledem k tomu, že význam cestovního ruchu v našem národním hospodářství stále roste, přibylo i subjektů
poskytujících v této oblasti své služby. Po revoluci v r. 1989 vznikla řada subjektů zabývajících se touto činností,
a to jak fyzické, tak i právnické osoby. Tyto subjekty uspokojují potřeby účastníků cestovního ruchu a jsou to
zejména:
- ubytovací podniky
- stravovací podniky
- dopravní podniky
- podniky zprostředkovávající cestovní služby – cestovní kanceláře, cestovní agentury
- podniky poskytující služby průvodcovské, překladatelské
- propagační podniky apod.
Se vznikem těchto podniků zároveň vznikla i potřeba kvalifikovaných lidí v tomto oboru. Naše škola se
snažila vyplnit mezery na trhu pracovní síly a vznikl tedy na naší škole obor cestovního ruchu. V této návaznosti
byl minulý semestr zaveden nový předmět – účetnictví cestovních kanceláří.
2. Předmět účetnictví cestovních kanceláří
Někteří studenti chtějí v budoucnu, někteří již započali sami podnikat v této oblasti, a proto vznikl zájem o
výuku takového předmětu, který byl tedy do výuky zařazen minulý semestr.
Konkrétně se zde zabýváme podnikáním v této oblasti a to od založení firmy až po odevzdání daňového
přiznání daně z příjmu. Nejprve seznamujeme studenty s jednotlivými právními předpisy, které budou
potřebovat nastudovat než začnou podnikat včetně speciálních zákonů v oblasti cestovního ruchu. Zabýváme se
občanským i obchodním zákoníkem, živnostenským zákonem, a to vždy ve vztahu k výše zmíněnému oboru. Co
se týče založení firmy – rozebíráme zde jednotlivé formy podnikání a to jak fyzických, tak i právnických
subjektů. A to:
- fyzické osoby
- veřejná obchodní společnost
- společnost s ručením omezeným
Specifikujeme jednotlivé služby cestovního ruchu a snažíme se s těmito činnostmi vypořádat po všech
stránkách, a to jak po právní stránce – uzavírání jednotlivých smluv – např. mandátní smlouva, tak po stránce
účetní a daňové.
Účetnictví zpracováváme jak podvojné tak i daňovou evidenci. Zde se studenti seznámí se zákonem
o účetnictví a s ním souvisejícími předpisy. Jsou upozorněni na jednotlivá úskalí, jako je např. Švarcsystém.
Aby v praxi ve finále neprodělávali, učíme se zde stanovit i kalkulace, a to opět speciálně na služby cestovního
ruchu. Zabýváme se stanovením náhrad zaměstnancům při tuzemských a zahraničních pracovních cestách. Při té
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příležitosti samozřejmě nesmíme vynechat náhrady podnikateli, které jsou opět odlišné od zaměstnanců.
Zaúčtujeme si vzorový příklad v peněžním deníku a v podvojném účetnictví. Zde se naskýtá možnost porovnat
ve finále stanovení daňového základu a možnost ovlivnění jeho výše podnikatelským subjektem. Jak je
všeobecně známo, v daňové evidenci mohu svůj výsledný daňový základ mnohem více ovlivnit a to je studentům
takto na konkrétním příkladě ukázáno. Na závěr mohou porovnat i daňové zatížení jednotlivých právních forem
v neodmyslitelné závislosti sociálního a zdravotního pojištění, které hraje u fyzických osob nemalou roli, zvláště
po novele zákona daně z příjmu, kdy sociální a zdravotní pojištění přestává být daňově uznatelným nákladem.
Toto se v r. 2008 projevuje zejména pak právě při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění, které vychází
z větších daňových základů, než bylo v předchozích letech. Zákon pamatoval na vlastní daň z příjmu slevou na
dani, takže zde nedošlo k nárůstu díky zvýšení základu daně o výše zmíněné soc. a zdravotní pojištění.
Dalšími kapitolami jsou zde daně. Zabýváme se především daní z příjmu, a to jak fyzických tak i právnických
osob. Učíme,že je třeba brát v úvahu i nepeněžní příjmy, které ve finále rovněž navyšují daňový základ firmy.
Studenti se učí stanovit jednotlivé daňové základy, v návaznosti na právní formu podnikání, a sestavit jednotlivá
daňová přiznání daně z příjmu. Řeší jednotlivé přičitatelné a odčitatelné položky daňového přiznání. Největší
pozornost je věnována dani z přidané hodnoty.

3. Daň z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty má pro cestovní ruch svá specifika, a proto je třeba se jí zabývat ve větší míře. Se
zákonem o dani z přidané hodnoty se seznámí v jiném předmětu - daně - a proto zde řešíme především pokyny a
informace k uplatňování DPH vydávané ministerstvem financí.
Úvodem řešíme limit obratu pro povinnou registraci. Kapitolou samou o sobě je místo zdanitelného plnění a to
jak u organizátorů zájezdů, tak provizních prodejců a dopravců. Den uskutečnění zdanitelného plnění u vlastních
služeb a u provizního prodeje. Důležitou kapitolou je zde stanovení vlastního základu daně cestovních kanceláří,
a to ve vztahu na zvláštní režim - § 89 zákona o DPH. Definuje na koho se zvláštní režim vztahuje a výjimky
z tohoto režimu. Důležité je stanovení zakladu daně. Zde opět rozlišujeme:
- u vlastních služeb
- u zájezdů v rámci EU
- u zájezdů do třetích zemí
- u provizních prodejců.
Zde došlo opět ke změně k 1.1.2009, co se týče cestovních kanceláří a to v § 36 a § 89 zákona.
Zmíníme se i o výši kurzu pro výpočet základu daně.
Nesmíme zapomenout také na náležitosti daňového dokladu a to i v návaznosti na nárok na odpočet DPH.
Ve vztahu k nároku na odpočet nesmíme zapomenout na krácení nároku při osvobozených plněních a výpočet
koeficientu na základě, kterého nárok krátíme. Z uvedeného vyplývá, že tato problematika je velice široká a
nelze ji celou bezezbytku pojmout do jednoho předmětu, proto je zde snaha alespoň upozornit v čem je problém
a kde je možno nalézt jeho řešení. Pokud bychom chtěli obsáhnout celý problém a rozmanitost činností
v cestovním ruchu nesměli bychom opominout dopravu a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní, kde opět
narazíme na jednotlivá specifika, ať už budeme hovořit o jednotlivých druzích dopravy:
- letecká – prodej letenek
- autobusová
- lodní
- železniční
V návaznosti s výše uvedenou dopravou je také třeba řešit mezinárodní autobusovou dopravu podle jednotlivých
zemí, kam až dopravu uskutečňujeme.
Důležité je zmínit i možnosti opravy základu daně.
Opět si na konkrétních příkladech předvedeme účtování jako plátce DPH i jako neplátce DPH, a to jak ve
finančním účetnictví, tak v daňové evidenci. Vyzkoušíme si i záznamní povinnost, která je stejná pro daňovou
evidenci i finanční účetnictví. Takto získané údaje na závěr promítneme do daňového přiznání DPH, které od
r. 2009 opět lehce změnilo svou podobu, což ty co v tomto oboru pracují již nemůže překvapit.
4. Souhrn a závěr
-

Tento předmět je nepovinný, jak již bylo zmíněno. Hlásí se na něj studenti, kteří již v oboru podnikají a
nebo předpokládají, že by chtěli v oboru podnikat. A co získají v tomto předmětu?
Studenti získají základní právní povědomí a základní přehled o tom, co vše je třeba znát a vědět než začnou
v tomto oboru podnikat.
Dokáží posoudit, která forma pro ně bude nejvýhodnější nejen z daňového hlediska.
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-

Dokáží si založit firmu a znají veškeré kroky, které je třeba udělat, než začnou skutečně podnikat. Tím
myslíme veškeré registrace, přihlášky atp.
V budoucnu potom mohou sami vést účetnictví, anebo alespoň získají přehled jak se vede a mohou
dohlédnout na jeho vedení.
Zmiňujeme se i o povinné pojištění v cestovním ruchu, takže vědí, že zde je nutnost vyplývající ze zákona
jej uzavřít.
Pokud se stanou plátci DPH umí si sami sestavit daňové přiznání nebo alespoň vyhledat materiály, které
jsou nutné ke správnému výpočtu výše daně.
Z výše uvedeného vyplývá, jak složitá je DPH v oblasti cestovního ruchu, a proto nebude v budoucnu vůbec
od věci se touto daní v tomto předmětu více zabývat.
Získají potřebné znalosti k sestavení daňového přiznání daně z příjmů a dokáží optimalizovat svůj daňový
základ.
Závěrem mohou posoudit náročnost podnikání v současné době a ve stávajícím daňovém prostředí. kdy
neustále dochází ke změnám předpisů, a to především daňových zákonů.

Tabulka 1 Vývoj salda příjmů a výdajů na zahraniční cestovní ruch v mld. Kč
rok

saldo

2002
2003
2004
2005

44,7
45,9
48,7
50
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DANĚ V PRAXI CESTOVNÍHO RUCHU
Ivana Důrasová
Souhrn: Daň z příjmů, daň z přidané hodnoty a následně i ostatní daně v souvislosti s neustálými změnami
zákonů působí na samotné odvětví cestovního ruchu. To samo o sobě se skládá z velkého množství
konkurujících subjektů, u kterých často dochází k daňovým únikům z důvodu obtížné klasifikace zdaňovaných
činností. Často je motivací podnikatele uniknout zdaňovací povinnosti a přitom získat co nejvíce příjmů
z cestovního ruchu. Úroveň dosažených znalostí absolventů se projeví v jejich profesním životě. S tím souvisí i
nutnost zavedení volitelného předmětu v oboru Cestovní ruch. Současná praxe v cestovním ruchu si žádá
odborníka, který bude mít znalosti ze všech oblastí finančního řízení.
Klíčová slova: Daně, praxe, motivace, plán výuky, volitelný předmět
Summary: Income tax, value added tax and subsequently the other taxes in context of continual law changes
influence the tourism sector. By itself it consists of great number of competitive subjects, in which tax avoidance
often happens because of difficult classification of tax activities. The motivation of entrepreneur is often to avoid
tax obligation and in so doing to gain the most income out of tourist trade. The level of graduates´ achieved
knowledge is shown in their profession lives. It is related to the necessity of implementation of the elective
subject in the field of Tourist Trade. The current practice in tourist trade requires a professional who will have
knowledge from all spheres of financial management.
Key words: Taxes, practice, motivation, learning schedule, elective subject
1.

Výuka předmětu daně na VŠP Jihlava

VŠP Jihlava v současnosti nabízí studentům bakalářského oboru Finance a řízení oborově povinný předmět
Daně a následně volitelné předměty Daňová evidence a Aplikace daňové soustavy, které doplňují praktickou
formou daňovou problematiku. Výuka je doporučena od čtvrtého semestru, časová dotace u povinného předmětu
je 28 hodin přednášek a 28 hodin cvičení, u volitelných předmětů pak 28 hodin cvičení. Obor Cestovní ruch
nemá žádný z těchto předmětů ve svých studijních plánech zařazen a tudíž studenti tohoto oboru slyší pouze
základní informace o daňové problematice v předmětu Finanční účetnictví II a částečně v předmětu Veřejné
finance. Přitom cestovní kanceláře mají svá specifika a studenti by měli být přinejmenším informováni o
možnostech daňových a nedaňových příjmů a výdajů a s fungováním daně z přidané hodnoty, která je právě v
cestovním ruchu problematická. Cílem daňových předmětů je studenty seznámit se základními daňovými pojmy,
principy v podmínkách tržní ekonomiky, s mechanismy fungování daňové soustavy ČR. Hlavní důraz je kladen
na daň z příjmů fyzických osob a podrobné výpočty jednotlivých částí týkajících se závislé činnosti, podnikání,
kapitálových příjmů, pronájmu a ostatních příjmů. Součástí je i problematika systému sociálního zabezpečení a
veřejného zdravotního pojištění. Co se týká daně z příjmů právnických osob, je využívána v hojné míře znalost
učiva finančního účetnictví, na kterou se navazuje problematikou daňových a nedaňových příjmů a výdajů a
transformaci účetního zisku na daňový základ. Pozornost je věnována i majetkovým daním, dani silniční a DPH i
když v omezeném rozsahu, neboť výše uvedená časová dotace neumožňuje tuto problematiku vyučovat v celé
šíři. Důraz je kladen především na praktické dovednosti, kdy studenti musí zvládnout vyřešit daň z příjmů u
zadané konkrétní firmy. Přitom nám nejde jen o pouhý výpočet, ale především o optimalizaci daně, kdy student
musí sám rozhodnout, co je z hlediska příjmů a výdajů pro danou firmu nejúčelnější. Tím dbáme na ekonomické
myšlení a rozhodování v dané situaci, ve které se právě firma nachází. Základním studijním materiálem jsou
daňové zákony a interní skripta Daňová problematika v praxi. V následujícím semestru přistoupíme v souvislosti
s motivací k testům v e-learningové podobě. Po každé přednášce bude spuštěn test s 25 otázkami, který bude
časově omezen. Z těchto otázek budou následně vytvořeny zkouškové testy. Měl by tím být posílen dobrovolný
přístup studentů ke studiu, průběžné zvládání teoretických znalostí během semestru a tím lepší aplikace poznatků
v praktických příkladech.
2.

Návaznost finančního účetnictví a daní

Obor Cestovní ruch má ve svých studijních plánech zařazen oborově povinný předmět Finanční účetnictví I
a Finanční účetnictví II. Z hlediska obsahu a návaznosti na daňovou politiku je pozornost zaměřena především
na účetní operace spojené s účetní závěrkou, tj. provedení uzávěrkových operací, problematika časového
rozlišení nákladů a výnosů a zvláště pak finanční pronájem. Následují opravné položky a rezervy, zúčtování
vyplývající z inventarizace majetku, dokladová inventarizace, přepočet kurzových rozdílů u pohledávek a
závazků, devizové banky a valutové pokladny, odložená daň. Poměrně velká část studia je věnována
výkaznictví. Důsledně je dodržována návaznost prací na roční účetní závěrce s důrazem na daňové problémy.
Účetnictví může být ve vztahu k dani z příjmu nebo může být realizováno různými způsoby – základ výsledku
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hospodaření je zároveň základem daně z příjmu, kdy je potlačeno věrné zobrazení skutečnosti - výsledek
hospodaření a základ daně jsou v České republice dvě různé veličiny, tzn., že účetnictví je do jisté míry
podřízeno fiskální politice státu, kdy cílem je mezipodniková srovnatelnost účetních výkazů (souvisí to se
závazným uspořádáním a obsahem vymezení účetní závěrky), výsledek hospodaření je výchozím bodem pro
transformaci na základ daně z příjmů. V účetnictví jsou okrajově studenti seznámeni s nezdanitelnými výnosy a
daňově neúčinnými náklady a jejich vyloučením ze základu daně, s uplatněním odčitatelných položek od základu
daně a slev na dani, s uplatňováním ztráty z minulých let. Podrobný výčet a problematika převodu účetního
hospodářského výsledku na základ daně se stává právě obsahem výuky předmětu Daně, kdy studenti musí
dokázat číst z daňových zákonů a učivo tak dostává konkrétní podobu, kterou si studenti musí sami vyhledat a
umět zdůvodnit. Absenci této návaznosti mají studenti oboru Cestovní ruch. Navíc problematickou částí je sama
o sobě daň z přidané hodnoty. Studium této daně by se mělo týkat především studentů tohoto oboru ve velké
míře, neboť zdanění mezi Českou republikou, státy Evropské unie a zeměmi třetího světa je aktuální pro všechny
oblasti cestovního ruchu. Na to nestačí rozsah výuky finančního účetnictví a tak studenti sice znají pojem a
účtování, ale zdaleka ne zákon a fungování a vyúčtování daně z přidané hodnoty. Přitom tato daň ovlivňuje
kalkulaci cen ve stravovacích službách, dopravě, nákupu, ubytování atd. Aby studenti následně obstáli v praxi,
tedy v takových specifických subjektech, jakými jsou cestovní kanceláře, hotely, stravovací služby apod., měli
by v neposlední řadě umět analyzovat cenovou tvorbu v těchto účetních jednotkách, neboť je zásadní pro
úspěšné fungování jednotlivých podniků.
3.

Daně v praxi cestovního ruchu

Daň z příjmů, daň z přidané hodnoty a následně i ostatní daně v souvislosti s neustálými změnami zákonů
působí na samotné odvětví cestovního ruchu. To samo o sobě se skládá z velkého množství konkurujících
subjektů, u kterých často dochází k daňovým únikům z důvodu obtížné klasifikace zdaňovaných činností. Často
je podnikatel motivován snahou uniknout zdaňovací povinnosti a získat co nejvíce příjmů z cestovního ruchu.
Přitom podnikatel je zatížen daní ekologickou, daní z nemovitostí spojenou s hotely a turistickými středisky,
místními poplatky a v neposlední řadě daní z příjmů. Součástí jsou i daně z příjmů ze závislé činnosti, neboť
hotely a ostatní podniky cestovního ruchu bývají náročné na počet zaměstnanců. Jednou z částí jsou i daně a
poplatky vybírané přímo od turistů, jako jsou víza, odbavovací poplatky na letištích, v přístavech, hotelové
poplatky, poplatky z turistických atrakcí, DPH z ubytování, daně z dopravy, nákupu, stravování atd. K tomu
přistupují i ekologické daně z obavy ze škod na životním prostředí. Velkou neznámou pro studenty výše
uvedeného oboru je daň z přidané hodnoty. Vzhledem ke konkurenci absolventů VŠ je nutné, aby v souvislosti
s touto daní dokázali určit místo plnění a vznik povinnosti uplatnit daň na výstupu v jednotlivých oblastech
cestovního ruchu. Určit uskutečnění zdanitelného plnění v případě ubytovacích služeb, služeb veřejného
stravování, informačních a překladatelských služeb. Rozpoznat, které služby včetně zprostředkovatelské přirážky
podléhají zdanění a které naopak, rozpoznat zdanění v oblasti domácího, aktivního i pasivního cestovního ruchu.
Součástí je i správné určení základu daně u zprostředkovatelské provize, prodeje letenek, jízdenek na
mezinárodní přepravu osob apod.
V oboru Cestovní ruch by bylo vhodné rozšířit nabídku volitelných předmětů o oblast daní. Přestože u
studentů tohoto oboru nepatří mezi oblíbené předměty finanční účetnictví a narážíme zde na poměrně velké
problémy s motivací, patří problematika účetnictví a daní mezi základní vzdělání vysokoškolsky vzdělaného
odborníka cestovního ruchu. Cestovní kanceláře mají svá specifika a studenti by měly být přinejmenším
informování o možnostech daňových a nedaňových příjmů a výdajů a optimalizaci daně z příjmů. Celá řada
těchto studentů už v průběhu studia podniká na základě živnostenských listů v průvodcovské oblasti a minimální
znalostí je tedy umět si vypočítat sám za sebe daň z příjmů fyzických osob. K základu odbornosti vysokoškolsky
vzdělaného pracovníka v této oblasti samozřejmě patří i zdanění platů, znalost přepočítání roční daně z příjmů,
určení daně z nemovitostí i schopnost vyplňovat jednotlivá přiznání k daním. V současné době by bylo vhodné
rozšířit učivo o daňové systémy zemí Evropské unie, neboť přetrvávající rozdíly mezi těmito systémy jsou
považovány za překážku plynulého fungování jednotného trhu. Harmonizace je velmi obtížná, národní politické
zájmy silné a to vše je výsledkem toho, že prakticky doposavad nedošlo k žádné harmonizaci základů daně i
sazeb a pouze k částečnému pokroku týkajícího se daní přímých i nepřímých. Volitelný předmět by měl stavět na
zpracovávání podkladů z konkrétních firem z oblasti cestovního ruchu z regionu Vysočiny až po výpočet daně
z příjmů. Součástí by bylo i vyplňování daňových dokladů a to všech náležitostí ve spojení s plátci i neplátci
daně z přidané hodnoty. Studenti by byli seznámeni se všemi povinnostmi, které vyplývají ze styku podnikatelů
s finančním úřadem, živnostenským úřadem, sociální správou, zdravotními pojišťovnami. Byli by nuceni
využívat daňové zákony, zákon o účetnictví, obchodní zákoník, zákoník práce, uzavírat pracovní smlouvy, řešit
vzniklé omyly, apod. Předmět by bylo vhodné vyučovat v počítačových učebnách, takže běžně při své práci by
studenti mohli využívat internetových stránek ministerstva financí, sociální správy, zdravotních pojišťoven a
účetních programů. Přitom při studiu by byl kladen především důraz na optimalizaci daně, tudíž nešlo by jen o
pouhé výpočty, ale především o daňové rozhodování. S tím by bylo spojeno i různé zadávání konkrétních
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vstupních údajů, neboť sami studenti by si volili, zda je vhodné, aby firma vedla daňovou evidenci či účetnictví,
zda se má stát plátcem DPH, zda zaměstnávat pracovníky na základě pracovních smluv či dohod, atd. Mělo by
být snahou každé vysoké školy nabídnout studentům širokou škálu volitelných předmětů, aby každý student měl
možnost rozšířit si své znalosti v oborech, které ho zajímají, o které je v praxi zájem a to v rozsahu podle
vlastních potřeb a požadované odbornosti. A mezi takové bezesporu účetnictví a daně patří. Stávají se stále
náročnější oblastí a s tím souvisí i zvyšující se nároky firem na absolventy vysokých škol.
Veřejná vysoká škola je škola propojená s praxí a výuka tohoto volitelného předmětu by byla koncipována
tak, aby studenti měli jakési vodítko do praxe, aby obstáli v konkurenci uchazečů o práci, aby měli usnadněn
vstup mezi stávající zaměstnance firem z oblasti cestovního ruchu. Stálo by tedy za úvahu, zda není přímo
nutností studentům tohoto oboru daně v praxi nabídnout.
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INTENZIVNÍ PROGRAMY ERASMUS ZAMĚŘENÉ NA VENSKOVSKÝ CESTOVNÍ RUCH
Vladimír Mikule
Souhrn: Intenzivní program Erasmus „Additional business opportunities in the rural landscape“ je v pořadí již
třetím kurzem zaměřeným na venkovskou turistiku pořádanou na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě
v Brně ve spolupráci s pěti univerzitami ze zemí Evropské unie.
Klíčová slova: venkovská turistika, agroturistika, intenzivní program Erasmus
Summary: Erasmus intensive program „Additional business opportunities in the rural landscape” is the third
course which is focused on rural tourism and is organized by Mendel University of Agriculture and Forestry in
Brno in cooperation with five universities within countries of European Union.
Key words: rural tourism, agri-tourism, Erasmus intensive program
Ústav chovu a šlechtění zvířat agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně se na
výuku předmětů zaměřených na venkovský cestovní ruch zaměřuje již řadu let. Na prvním místě je třeba zmínit
celouniverzitní volitelný předmět Agroturistika, který je mezi ostatními předměty rekordmanem co se týče počtu
zájemců o studium. Předmět je vyučován v letním semestru v češtině a v zimním semestru v angličtině pro
zájemce z řad zahraničních studentů. Studenti, které studium venkovského cestovního ruchu zaujalo, mají
možnost pokračovat v zimním semestru předmětem Agroturistika speciální, který se zabývá přímo jednotlivými
problémy spojenými s agroturistikou. Ve spolupráci s Ústavem tělesné výchovy AF MZLU navazuje třetí
předmět – Agroturistika a sport na venkově, který má formu intenzivního pětidenního praktického kurzu,
umožňujícího studentům přímý kontakt s podnikatelským prostředím a vyzkoušení si na vlastní kůži všech
aktivit, které pobyt na venkově nabízí. Tato posloupnost předmětů umožňuje studentům získat přiměřené
znalosti problematiky venkovského cestovního ruchu.
Nejdůležitějším hospodářským zvířetem, které je v současné době využíváno v agroturistice a jehož stavy na
rozdíl od stavů ostatních druhů hospodářských zvířat utěšeně rostou, je kůň. To se odrazilo i v názvu „Oddělení
chovu koní a agroturistiky“, které výuku předmětů zajišťuje a následně i při vzniku nového dvouletého
magisterského oboru „Chov koní a agroturistika“, otevřeného v zimním semestru 2007/08.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita se podílí na řadě aktivit evropského vzdělávání Erasmus, kdy je
studentům umožněno absolvovat část studia na některé z partnerských institucí. Od roku 2002 jsou pracovníky
Ústavu chovu a šlechtění zvířat pořádány intenzivní dvoutýdenní kurzy zaměřené na problematiku venkovského
cestovního ruchu. První byl „Agrotourism 2002,“ po něm následoval v letech 2003, 2004 a 2005 intenzivní
program „Rural Tourism.“ Navazující tříletý projekt „Additional business opportunities in the rural landscape“
byl zahájen ve školním roce 2006/2007 a jeho třetí ročník se bude konat letos ve dnech 25.5. – 5.6.2009.
Kromě pedagogů a studentů z MZLU v Brně se na projektu podílejí učitelé a studenti z CAH Dronten
v Nizozemí, SPU Nitra ze Slovenska, ESA Angers z Francie, OAMK Oulu z Finska a UP Wroclaw z Polska.
Kurzy probíhají vždy na přelomu května a června a účastní se jich studenti bakalářských, magisterských a
doktorských programů jednotlivých univerzit a dále pedagogové z těchto institucí. Oficiálním jazykem je
angličtina.
Vlastní kurz trvá 12 dní a skládá se z přednášek zaměřených na venkovský cestovní ruch, tradiční řemesla,
ekologické zemědělství, péči o krajinu, rozvoj regionů a další oblasti, které se dotýkají života na venkově při
současné klesající intenzitě klasické zemědělské výroby. Přednášejí odborníci z České republiky a kolegové
z partnerských institucí CAH Dronten, OAMK Oulu a SPU Nitra. Při praktických cvičeních si studenti zkoušejí
vyrobit tradiční výrobky vlastníma rukama, seznamují se například s pletením košíků, barvením triček a
podobně, což je především pro studenty ze západní Evropy něco zcela nového a umožňuje to odlehčit náročný
program jednotlivých přednášek. Jedno z praktických cvičení je zaměřeno na využití koní v agroturistice a
využití koní pro hiporehabilitaci, se kterou se studenti seznamují přímo v terénu.
Další nedílnou součástí kurzu jsou čtyři celodenní exkurze. Zaměřeny jsou jednak na péči o krajinu (setkání se
zástupci CHKO Moravský kras a Žďárské vrchy), agroturistické provozy, ekologické farmy, tradiční řemesla
(návštěvy skanzenů ve Strážnici a na Veselém kopci), kulturní a historické památky a vzhledem k tomu, že se
kurz koná na jižní Moravě, tak samozřejmě také na vinařství a vinařskou turistiku. Součástí bývá i návštěva
příhraničních regionů Slovenska, případně Rakouska.
Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování obdrží studenti certifikát
s ohodnocením a 5 kredity, které se jim započítávají do ostatních studijních kreditů na jejich mateřských
univerzitách. Zároveň absolventi vyplňují dotazník, ve kterém hodnotí jednotlivé aktivity (přednášky, exkurze,
praktická cvičení, kvalitu ubytování, stravování) spojené s kurzem, aby pořadatelé měli zpětnou vazbu a mohli
dle připomínek upravit osnovu následujícího intenzivního programu.
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Obr. 1: Praktická výuka tradičních řemesel – pletení košíků

Obr. 2: Ukázka studentské tvorby

Hlavním cílem je přivést ke společné týmové práci studenty a pedagogy z různých evropských zemí. Nemalým
přínosem je prohloubení jazykových schopností a navázání mezinárodních kontaktů, někteří studenti se po
absolvování tohoto programu zúčastnili i projektů na dalších partnerských univerzitách díky osobním setkáním
s pedagogy z těchto institucí. Zároveň i pedagogové z MZLU v Brně se díky spolupráci zahájené těmito kurzy
zapojili do dalších projektů a účastní se výuky v rámci učitelských mobilit na partnerských univerzitách.
Poznatky a zkušenosti získané během intenzivních programů jsou tedy využívány nejen pro výuku našich
studentů, ale i pro odborný růst pedagogického týmu.

112

Obr. 3: Prezentace studií holandských studentů

Obr. 4: Studentka SPU Nitra představuje turistické regiony Slovenska v národním kroji
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Obr. 5: Exkurze do Muzea vesnice jihovýchodní Moravy

Obr. 6: Vinařství a vinařská turistika na jižní Moravě
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Obr. 7: Prohlídka historických památek ve slovenské Skalici

Obr. 8: Závěrečné předávání certifikátů děkanem agronomické fakulty a koordinátorem IP
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SEKCE 2
Význam praxe, uplatnění
absolventů a výzkum
v cestovním ruchu
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VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUM V CESTOVNÍM RUCHU NA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTĚ
MASARYKOVY UNIVERZITY
Andrea Holešinská, Martin Šauer
Souhrn: Příspěvek prezentuje výuku a výzkumnou činnost v oblasti cestovního ruchu na Katedře regionální
ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Dále příspěvek uvádí obsahové
zaměření studia a následný profil absolventa se specializací na cestovní ruch. Závěrem je uveden výčet
výzkumné činnosti týkající se cestovního ruchu.
Klíčová slova: vzdělávání, cestovní ruch, výzkum.
Summary: The contribution presents the education and research activity in the tourism field at the Department
of Regional Economics and Administration, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University.
Moreover, the paper introduces the curriculum and the graduate’s profile specialized in tourism. Finally, there is
a list of research activities dealing with tourism.
Key words: education, tourism, research.
1. Úvod
Na základě společenské poptávky v Jihomoravském kraji (zejm. krajské orgány Jihomoravského kraje) a na
základě monitoringu zájmu mezi studenty denního a kombinovaného studia oboru Regionální rozvoj a správa o
výuku cestovního ruchu navrhla Katedra regionální ekonomie a správy (KRES) v roce 2003 nový studijní směr
Regionální rozvoj a cestovní ruch. Tento impuls lze charakterizovat jako inovační prvek v klasickém studiu
regionalistiky, resp. problematiky studia regionálních a správních věd.
Studijní směr byl na Ekonomicko-správní fakultě (ESF) Masarykovy univerzity (MU) zahájen
v akademickém roce 2004/2005. Od počátku byl tento směr připravován nejprve jako rozšířená nabídka pro
studenty bakalářského kombinovaného a distančního studia s úmyslem jeho následného zařazení i do prezenční
formy studia. Od školního roku 2009/2010 je směr Regionální rozvoj a cestovní ruch otevřen i pro studenty
bakalářského prezenčního studia1.
2.

Vzdělávání v oblasti cestovního ruchu

A. Kombinovaná forma studia
Výuka v rámci studijního směru Regionální rozvoj a cestovní ruch v kombinované formě studia probíhá
v Brně (sídle ESF), v detašovaném pracovišti ESF v Telči2 a ve vazební věznici v Brně-Bohunicích.
Zájem o tento studijní směr prezentuje následující graf, který zobrazuje celkový počet přihlášených
uchazečů na daný směr, počet přijatých a počet skutečně zapsaných studentů v jednotlivých akademických
rocích.
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Pokles přihlášených uchazečů v akademickém roce 2006/2007 je třeba dát do souvislosti se založením
soukromé vysoké školy se zaměřením na hotelnictví a cestovní ruch a s celkovým poklesem atraktivity
kombinované formy studia. Tuto skutečnost dokazuje počet přihlášených uchazečů na studijní směr Regionální
rozvoj a cestovní ruchu do prezenčního bakalářského studia v akademickém roce 2009/2010, který činí 343, ve
srovnání se 104 uchazeči (viz graf) přihlášenými do kombinované formy. V současné době dokončilo studium se
specializací na cestovní ruch 13 absolventů, mezi kterými je i jeden, jež absolvoval výuku ve vazební věznici.
Během studia jsou studentovi postupně předkládány poznatky z různých oblastí cestovního ruchu (viz
schéma) přičemž je kladen důraz na prostorový aspekt, resp. prvek regionalizace (regionální rozvoj). Vedle
1
2

Doposud měli studenti prezenčního studia možnost studovat vybrané předměty cestovního ruchu jako volně volitelné.
Vzhledem k nízkému počtu zájemců o studium tohoto směru v Telči, nebyl již tento směr v akademickém roce 2008/2009 otevřen.
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společného penza předmětů (fakultně povinných) tvoří základní bázi specializace osm předmětu, a to: Cestovní
ruch, Geografie cestovního ruchu, Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu, Politiky a nástroje
podpory cestovního ruchu, Management cestovního ruchu, Marketing cestovního ruchu, Mezinárodní cestovní
ruch a Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu.

Zdroj: Šíp, 2004 (upraveno)

Základem studia je (obecný/komplexní) předmět Cestovního ruchu, jehož cílem je seznámit studenty
s mnohostrannou problematikou cestovního ruchu, kam patří především vymezení objektu a předmětu
cestovního ruchu, jeho historický vývoj, ekonomický význam, otázky prostorového šíření a rozložení cestovního
ruchu (zejm. mezinárodního), analýzy a hodnocení turistické nabídky a poptávky destinace na různé prostorové
úrovni, organizační struktury řízení a marketingové podpory destinace, národní a regionální politiky a nástroje
podpory cestovního ruchu a v neposlední řadě také otázky turistických informací a statistiky cestovního ruchu.
Obsah předmětu: Cestovní ruch jako objekt poznání; historický vývoj cestovního ruchu; ekonomický význam
cestovního ruchu; geografie cestovního ruchu; mezinárodní cestovní ruch; politika cestovního ruchu;
management cestovního ruchu; marketing cestovního ruchu; informační a rezervační systémy v cestovním ruchu.
Geografie cestovního ruchu je předmět, který je úzce zaměřen na prostorové pojetí cestovního ruchu.
Vymezen je předmět a úkoly geografie cestovního ruchu, k nimž patří především studium základních přírodních
a socio-ekonomických předpokladů a faktorů cestovního ruchu, dále analýzy a hodnocení prostorového rozložení
a organizace cestovního ruchu. Opomenuta není ani prezentace faktické geografie cestovního ruchu zemí
Evropy. Obsah předmětu: Cestovní ruch jako objekt a předmět geografických výzkumů; základní členění
cestovního ruchu; lokalizační faktory a předpoklady cestovního uchu; selektivní faktory a předpoklady
cestovního ruchu; realizační faktory a předpoklady cestovního uchu; prostorová organizace cestovního ruchu a
rekreace; rekreační krajina a vlivy působící na její využívání; vlivy cestovního ruchu na geografické prostředí;
regionální geografie cestovního ruchu Evropy (praxe).
Na Geografii cestovního ruchu navazuje předmět Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu,
který se podrobněji orientuje na předpoklady (tj. lokalizační a realizační faktory rozvoje cestovního ruchu a na
jejich hodnocení), které se významně podílejí na rajonizaci cestovního ruchu. Na základě předpokladů rozvoje
cestovního ruchu jsou podrobněji rozebírány jednotlivé formy cestovního ruchu. Obsah předmětu: přírodní
potenciál cestovního ruchu; kulturně-historický potenciál cestovního ruchu; základní a doprovodná turistická
infrastruktura; turistické využití a kapacitní únosnost území; funkční a časová využitelnost území pro cestovní
ruch; kategorizace turistického významu obcí a regionů; cestovní ruch v chráněných územích; lázeňství a
cestovní ruch; venkovský cestovní ruch; regionalizace cestovního ruchu (v České republice).
Předmět Politiky a nástroje podpory cestovního ruchu slouží k objasnění významu a podstaty politiky
cestovního ruchu a jejich nástrojů a nositelů na rozvoji cestovního ruchu v území. Detailněji je rozebrána politika
cestovního ruchu v České republice, včetně uvedení možností získání veřejných podpor v oblasti cestovního
ruchu, a politika cestovního ruchu v Evropské unii. Obsah předmětu: teoreticko-metodologická východiska;
nositelé politiky cestovního ruchu; nástroje politiky cestovního ruchu (veřejná podpora); politika cestovního
ruchu v České republice; politika cestovního ruchu v Evropské unii; politika cestovního ruchu ve vybraných
zemích světa.
Ke specializovaným předmětům studijného směru Regionální rozvoj a cestovní ruch patří Management
cestovního ruchu, který se orientuje na specifickou formu řízení, a to řízení destinace (tj. destinační
management). Definuje základní předpoklady fungování destinačního managementu a přibližuje aplikaci
vybraných nástrojů zefektivňujících samotnou praktickou realizaci destinačního managementu. Důraz je kladen
také na udržitelný rozvoj destinace. Obsah předmětu: základy managementu; destinační management (základní
pojmy a charakteristiky); řízení destinace; řízení kvality; destinační benchmarking; destinační informační
systém; udržitelný rozvoj a cestovní ruch.
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Úzce profilujícím se předmětem je také Marketing cestovního ruchu, který se soustředí na vypracování
marketingové strategie destinace (jako celku). Studenti jsou seznamování se základními kroky tvorby strategie
destinace, jež vycházejí z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí destinace, segmentace trhu, mise a
marketingových cílů destinace, potažmo marketingového mixu. Obsah předmětu: marketing a cestovní ruch;
marketingový informační systém a marketingový výzkum; marketingová analýza; marketingové cíle a mise
destinace; segmentace trhu; marketingová strategie; marketingový mix; marketingové rozpočtování a kontrola.
Součástí učebních osnov je předmět, který reaguje na vzrůstající význam informačních technologií, a to
Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu. Kurz se zabývá problematikou informačních a
komunikační technologií užívaných v cestovním ruchu, což obecně zahrnuje význam informací pro cestovní
ruch, principy fungování informačních a rezervačních systémů a otázky poskytování informací subjekty
cestovního ruchu. Obsah předmětu: informace v cestovním ruchu (význam); informační a komunikační
technologie v cestovním ruchu; Internet a jeho využití v cestovním ruchu; informační a rezervační systémy
(obecně a v ČR); poskytovatelé informací v cestovním ruchu; turistická informační centra.
Posledním předmětem, který prohlubuje základní znalosti studentů a rozšiřuje poznatky z jiných předmětů,
je Mezinárodní cestovní ruch. Předmět objasňuje mezinárodně definované základní pojmy cestovního ruchu a
dále analyzuje prostorové rozložení zahraniční návštěvnosti a příjmů a výdajů z mezinárodního cestovního
ruchu. Důležitou část tvoří výklad o mezinárodních institucích působících v oblasti cestovního ruchu, a to
definování jejich cíle a náplně činnosti. Obsah předmětu: definování pojmů; prostorové rozložení mezinárodního
cestovního ruchu ve světě; prostorové rozložení mezinárodního cestovního ruchu v Evropě; Česká republika a
mezinárodní cestovní ruch; nejvýznamnější destinace mezinárodního cestovního ruchu; globalizace a cestovní
ruch; cestovní ruch v rozvojových zemích světa; mezinárodní organizace v cestovním ruchu.
B. Prezenční forma studia
Studentům denního studia byly (jsou) doposud nabízeny dva předměty s tématikou cestovního ruchu, a to
základní předmět Cestovní ruch a specializovaný Marketing cestovního ruchu. Oba předměty jsou volně
volitelné a vyučují se v rozsahu 2/1, tj. 2 hodiny přednáška/ 1 hodina seminář. Součástí výuky je i dvoudenní
exkurze3, která se zaměřuje na poznání vybrané destinace (jejich atraktivit a místních institucí působících
v cestovním ruchu).
Od akademického roku 2009/2010 bude skladba výuky v bakalářském prezenčním studiu shodná
s bakalářskou kombinovanou formou studia.
3. Profil absolventa studijního směru Regionální rozvoj a správa
Cestovní ruch představuje široké multidisciplinární odvětví, a proto je cílem studijního směru Regionální
rozvoj a cestovní ruch nabídnout co nejkomplexnější přehled o problematice cestovního ruchu. Studium se tak
neorientuje pouze na veřejnou správu nebo na problematiku podnikatelského sektoru, ale na destinaci jako celek,
jež zahrnuje všechny složky spadající jak do veřejného, tak do soukromého sektoru.
Studijní směr Regionální rozvoj a cestovní ruch připravuje studenty pro vrcholovou manažerskou oblast
cestovního ruchu v rámci regionální i národní ekonomiky. Studenti získávají široké znalosti základního
makroekonomického pojetí cestovního ruchu, a to z hlediska územního, podnikového a mezinárodního.
Absolventi se uplatní jak ve vrcholovém managementu regionální i lokální veřejné správy, tak i v podnikatelské
činnosti v oblasti cestovního ruchu.
4. Výzkumná činnost v oblasti cestovního ruchu
Výzkumnou činnost v oblasti cestovního ruchu lze rozdělit na interní a externí, tedy na výzkum v rámci
Ekonomicko-správní fakulty a na výzkum mimofakultní, resp. mimouniverzitní (financovaný z externích
zdrojů). Přiložen je názorný výčet výzkumné činnosti, jejíž podrobnější popis, včetně výstupů, je zveřejněn na
webové stránce Katedry regionální ekonomie a správy pod odkazem http://www.econ.muni.cz/katedraregionalni-ekonomie-a-spravy/cestovni-ruch/.
Ve velké míře jsou výstupy z výzkumné činnosti použity jako učební materiály ve výuce.
A. Specifikovaný výzkum
V rámci specifikovaného výzkumu organizovaného vedením Ekonomicko-správní fakultou (ESF MU) byly
realizovány tyto aktivity:
• Výběrové šetření k problematice uplatnění destinačního managementu a marketingu na území JMK
(2004).
• Internetový atlas cestovního ruchu vybraných zemí světa a regionů ČR (2004).
• Výběrové šetření k problematice organizace cestovního ruchu a financování rozvoje cestovního ruchu z
veřejných zdrojů (2006).
3

Realizace exkurze je však do značné míry vázána finančním prostředky ESF.
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B. Výzkumné granty a projekty
Jde o nejvýznamnější a přednostní snahu a zaměření pracovníků katedry s cílem badatelské činnosti
zaměřené na poskytování nejdůležitějších poznatků v oboru cestovního ruchu, zejména ekonomického a
geografického zaměření, s bezprostředním praktickým pedagogickým využitím. Tento výzkum především
zajišťuje odborný rozvoj mladších pracovníků katedry.
• Ministerstvo pro místní rozvoj. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR. Grantový projekt WB-0804. Odpovědný řešitel: Jiří Vystoupil, KRES ESF MU, 2004-2006.
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rozšíření možnosti univerzitního vzdělávání budoucích
pracovníků podnikatelského a veřejného sektoru, státní správy a oblasti mezinárodních vztahů. Dílčí
projekt: Příprava a zavedení studijního směru kombinovaného bakalářského studia a programu CŽV
„Regionální rozvoj a cestovní ruch“. Rozvojový projekt č. 181. Řešitel: Jiří Vystoupil, KRES ESF MU,
2005.
• Ministerstvo pro místní rozvoj. Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů
cestovního ruchu. Grantový projekt WA-312-05-Z07. Odpovědný řešitel: Jiří Vystoupil, KRES ESF
MU, 2005-2006.
• Ministerstvo pro místní rozvoj. Ekonomický a sociální pilíř udržitelného cestovního ruchu v České
republice. Grantový projekt WA-307-06-303. Odpovědný řešitel: Czech Institute for Tourism and
Management, o.p.s.; pracovníci KRES ESF MU součástí řešitelského týmu, 2006.
• Ministerstvo pro místní rozvoj. Návrh systematického výzkumu cestovního ruchu v České republice se
zvláštním zřetelem na kraje. Grantový projekt. Odpovědný řešitel: Vysoká škola hotelová v Praze;
pracovníci KRES ESF MU součástí řešitelského týmu, 2006.
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STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI
Jiří Ježek
Shrnutí: Příspěvek se zabývá vizí, strategickými cíli a konkrétními opatřeními na podporu rozvoje cestovního
ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji.
Klíčová slova: cestovní ruch, lázeňství, strategie, Karlovarský kraj, Česká republika
Summary: The paper deals with a vision, strategic goals and concrete activities to support tourism and spa
industry development in Karlovy Vary Region.
Key words: tourism, spa industry, strategy, Karlovy Vary Region, Czech Republic

1.

Úvod

Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji má za cíl navrhnout ucelenou a
konkrétní představu rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v území vymezeném Karlovarským krajem. Vytváří
koncepční rámec pro budoucí veřejné a soukromé investice v oblasti cestovního ruchu a lázeňství. Jedná se o
nástroj, který umožňuje efektivně koordinovat a optimalizovat finanční prostředky vydávané na rozvoj
cestovního ruchu a lázeňství v celém zájmovém území. Zájmovým územím je území Karlovarského kraje, které
po dohodě s agenturou CzechTourism tvoří turistický region „západočeské lázně“1, v rámci něhož, po dohodě
s Plzeňským krajem, bude propagováno také město Konstantinovy Lázně. Turistický region „Západočeské
lázně“ se dále nebude členit na menší územní jednotky.
Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji je časově vázán na období let 2007
až 2013. Předpokládá se, že jednotlivá opatření uvedená v tomto Programu budou významným způsobem
financována především ze strukturálních fondů Evropské unie. Hlavně z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti NUTS II Severozápad (2007-2013) a z Operačních programů Přeshraniční spolupráce
Česká republika – Bavorsko a Česká republika – Sasko.
Jedná se o programový dokument, jehož obsah je plně sladěn s Programem rozvoje Karlovarského
kraje, s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti NUTS II Severozápad (2007-2013) a
s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007-2013. Stručné shrnutí těchto
navazujících dokumentů je součástí přílohy, která se nachází na konci tohoto Programu.
Cestovní ruch a lázeňství je významným průřezovým odvětvím. To znamená, že jeho rozvoj souvisí
s celou řadou dalších oblastí, jakými je např. doprava (otázka silnice I/6, letiště v Karlových Varech), technická a
občanská vybavenost jednotlivých středisek cestovního ruchu a lázeňství, jejich vzhled, čistota anebo možnosti
trávení volného času, které rozvoj cestovního ruchu a lázeňství umožňují. Vztahům mezi rozvojem cestovního
ruchu a lázeňství a celkovým rozvojem území Karlovarského kraje se komplexně zabývá Program rozvoje
Karlovarského kraje jako stěžejní strategický dokument, z něhož Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství
v Karlovarském kraji vychází.

2. Situační analýza cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji
Cestovní ruch je významným průřezovým odvětvím ekonomiky. Zahrnuje různé služby a profese a je
propojen s mnoha dalšími obory a odvětvími. Má tedy významný multiplikační efekt. Všeobecně se uvádí, že
jedno pracovní místo v oblasti ubytovacích anebo stravovacích služeb je schopno vytvořit až dvě další pracovní
místa v dalších odvětvích a oborech jakými jsou doprava, stavebnictví, maloobchod, služby, kultura atd.
Jedná se o odvětví ekonomiky, které je významně závislé na osobních službách a na vztahu
poskytovatel služby - zákazník (významnou roli tedy hraje lidský faktor). Nejedná se přitom o obor kvalifikačně
náročný2 (většinu zaměstnanců tvoří středoškoláci), což je také často důvod, proč v oblasti cestovního ruchu
mohou relativně snadno vznikat nová pracovní místa, a to i ve venkovských územích s horší vzdělanostní
strukturou obyvatelstva.

1

To znamená, že území Karlovarského kraje společně s Konstantinovými Lázněmi v Plzeňském kraji bude agentura
CzechTourism v zahraničí propagovat jako turistický region s označením západočeské lázně. Tento region nebude dále
členěn na menší jednotky jako např. Krušné hory, Ašsko atd.
2
Na rozdíl od lázeňství, které má požadavky na vysokoškolsky (medicínsky) vzdělanou pracovní sílu.
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V České republice se cestovní ruch v r. 2004 podílel 13,74% na hrubém domácím produktu, 12,89% na
celkové zaměstnanosti a 13,27% na exportu. V Karlovarském kraji je tento podíl ještě vyšší a podle nejnovějších
odhadů se pohybuje kolem 15-16% na regionálním HDP.
Karlovarský kraj disponuje významným přírodním, historickým a kulturním potenciálem pro rozvoj
cestovního ruchu a lázeňství. Tento potenciál však v současné době není zcela využíván, což je dáno jednak
nedostatečnou doprovodnou infrastrukturou (návštěvníci si často stěžují na nedostatečné možnosti trávení
volného času), nízkou kvalitou některých základních i doplňkových služeb cestovního ruchu, dále pak problémy
spojenými s kvalitou a kvalifikační úrovní pracovních sil, působících v cestovním ruchu a lázeňství, a
v neposlední řadě s nedostatečným sociálním kapitálem, což se projevuje v ne příliš vysoké míře spolupráce a
partnerství mezi jednotlivými aktéry jak z podnikatelského, tak i veřejného a občanského sektoru.
Sociální kapitál je přitom v současné době považován za jeden z nejvýznamnějších faktorů rozvoje
cestovního ruchu, který je nezbytnou podmínkou aktivizace a využívání všech dostupných místních a
regionálních zdrojů a kapacit.
Největší konkurenční výhodou Karlovarského kraje je lázeňství a lázeňský (zdravotní) cestovní ruch.
Karlovarský kraj se v posledních letech snaží profilovat jako destinace, kam návštěvníci přijíždějí nejenom do
lázní, ale také na hory i do lesů, za kulturními, historickými i technickými památkami, geologickou minulostí
Země, faunou a flórou současnosti, za sportem, pěší turistikou, s kolem, kánoí nebo i jachtou či s horolezeckou
výstrojí.
V Karlovarském kraji se v r. 2007 nacházelo 423 hromadných ubytovacích zařízení, která představují
ubytovací kapacitu ve výši 28.607 lůžek a dále 1.421 míst pro stany a karavany v kempincích. Čisté využití
lůžek (lůžkové kapacity) ve stejném roce činilo 43,5%, což poukazuje především relativně nízkou míru
využitelnosti mimo hlavní sezónu.
Z hlediska počtu ubytovacích zařízení můžeme v posledních čtyřech letech zaznamenat jistou stagnaci v
jejich počtu; z hlediska vývoje počtu lůžek a pokojů od roku 1998 do roku 2006 nejsou pozorovány žádné
výrazné změny. To znamená, že počet ubytovacích zařízení a lůžková kapacita již nerostou takovým tempem,
jako v 90. letech, ale dochází ke kvalitativním změnám v jejich struktuře (narůstá počet ubytovacích zařízení a
lůžek vyšších kategorií). Jedná se přitom o celorepublikový trend.
Srovnání nabídky ubytovacích zařízení v Karlovarském kraji s údaji za celou Českou republiku resp.
s ostatními kraji, vede k následujícím závěrům:
 Karlovarský kraj je nadstandardně vybaven kvalitními hotely vysoké kategorie,
 Karlovarský kraj je po Libereckém kraji druhý co do počtu lůžek na 1.000 obyvatel,
 ubytovací zařízení v Karlovarském kraji jsou spíše větší (průměrně 67,6 lůžka na zařízení se 32,7
pokoji),
 pokoje v ubytovacích zařízeních mají nejmenší počet lůžek (v průměru 2,07) v celé České republice, což
také indikuje poměrně silné zastoupení ubytovacích zařízení vyšších kategorií,
 relativně vysoký počet zaměstnanců na jedno ubytovací zařízení je způsoben širokou nabídkou
doplňkových služeb (především lázeňského charakteru), které jsou významně závislé na kvalitě pracovní
síly.
Z níže uvedeného grafu vyplývá, že po Praze navštěvuje Karlovarský kraj nejvíce cizinců (jak v absolutních, tak
i relativních číslech), ale také nejméně českých (domácích) turistů ze všech krajů České republiky.
Graf 1: Vývoj počtu hostů Karlovarského kraje v letech 2000 až 2005.
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Zdroj: ČSÚ, Statistické ročenky Karlovarského kraje 2001-2006.
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Graf 2: Vývoj počtu přenocování v Karlovarském kraji v letech 2000 až 2005.
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Zdroj: ČSÚ, Statistické ročenky Karlovarského kraje 2001-2006.

Z grafu je patrné, že z pohledu návštěvnosti Karlovarského kraje převažují zahraniční turisté (vedle Prahy jediný
podobný region v České republice), přičemž v posledních letech dochází k tomu, že se prohlubuje disproporce
mezi počtem přenocovaných cizinců a domácích návštěvníků. Cestovní ruch v Karlovarském kraji je tedy stále
více závislý na příjezdech zahraničních turistů.
Počet hostů, kteří v r. 2005 přijeli do Karlovarského kraje (přesněji počet přenocovaných) činil 589.838
osob, z toho 405.969 tvořili cizinci (68,8%).
K nejvýznamnějším skupinám zahraničních návštěvníků patří Němci (41,8% z celkového počtu hostů),
Rusové (7,1%), Nizozemci (2,6%), Slováci (1,2%), Američané (1,2%), Rakušané (0,9%), Izraelci (0,8%),
Francouzi (0,8%) a Britové (0,5%).
Srovnáme-li tento počet s údaji za rok 2000, tak v daném období (2000-2005) došlo k nárůstu počtu
ubytovaných hostů o 7,1%, přičemž počet domácích hostů se o 4% snížil a naopak o 13,1% se zvýšil počet
cizinců. Nejvýrazněji narostl počet ubytovaných Slováků (+172%), Francouzů (+118,7%), Rusů (+82,9%),
Rumunů (+76,6%) a Nizozemců (+45,9%). Naopak se snížil počet ubytovaných Izraelců (-56,7%), Američanů (23,5%) a Japonců (-9,0%). Počet německých turistů zůstává zhruba stejný.
Hosté v r. 2005 v Karlovarském kraji realizovali celkem 3 792 155 přenocování. Podíl cizinců činil
69,1%. Průměrný počet přenocování se pohyboval v průměru kolem 6,4 nocí (cizinci 6,5). Velké rozdíly jsou
přitom mezi některými skupinami zahraničních návštěvníků.
Nejdelší dobu pobytu (podle počtu přenocování) zaznamenávají Rusové (12,1), Izraelci (11,4) a
Afričané (převážně z Egypta) (8,0), kteří přijíždějí často na delší lázeňské pobyty.
V oblasti průměrného počtu přenocování a průměrné doby pobytu dosahuje Karlovarský kraj výrazně
nadprůměrných hodnot. Oba tyto ukazatele se dlouhodobě pohybují výrazně nad celorepublikovým průměrem.
Stejně je tomu v případě využití lůžkové kapacity. Také podíl cizinců na celkovém počtu hostů i na přenocování
hostů, jak již bylo uvedeno, je nadprůměrný.
Z výše uvedených údajů vyplývá velmi silná závislost Karlovarského kraje na delších lázeňských
pobytech v kvalitnějších ubytovacích zařízeních, které většinou disponují širokou paletou doplňkových služeb,
v nichž turista nalezne většinu potřebných služeb pod jednou střechou.
Vysoký podíl hotelů vyšší kategorie poukazuje na potenciál pro rozvoj kongresové turistiky, kdy právě
hotely vyšší kategorie a dostatečné kapacity jsou žádány při pořádání kongresů a konferencí.
Slabou stránkou poptávky po cestovním ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji je relativně nízký zájem
českých turistů o tuto destinaci. Domácí cestovní ruch v Karlovarském kraji nehraje významnější roli, i když má
pro tuto formu cestovního ruchu dostatečné předpoklady (příroda, památky, kultura atd.). Zaměření na špičkové
lázeňství, zahraniční klientelu (např. při kvalitně prováděných prezentacích kraje na veletrzích cestovního ruchu)
a vyšší kvalitu ubytování (s vyšší cenou) do určité míry omezují či vylučují typického českého turistu jako
cílový segment cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji.
Jak již bylo uvedeno, vedle rozvoje lázeňství existují v Karlovarském kraji dobré předpoklady pro
rozvoj také dalších forem a druhů cestovního ruchu, např. sportovního cestovního ruchu (v horských oblastech, u
vodních ploch, lyžování, golf, jachting, jezdectví, windsurfing, cyklistika, částečně i horolezectví apod.) aj.
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V kraji se také nachází mnoho kulturních a historických památek, jejichž potenciál není vždy dostatečně
využíván. I přes rostoucí snahy jednotlivých subjektů zabývajících se cestovním ruchem je portfolio produktů
cestovního ruchu Karlovarského kraje nedostatečně diverzifikované.
Jednostranná orientace rozvoje cestovního ruchu na lázeňství by mohla v budoucnosti, v případě
náhlých změn či výkyvů ve spotřebitelských preferencích, vést k ekonomické destabilizaci regionální
ekonomiky. Stejně tak konzervativní přístup k rozvoji cestovního ruchu a lázeňství, který nebere v úvahu
současné změny poptávky (viz např. wellness) může z dlouhodobé perspektivy vést ke ztrátě konkurenční
schopnosti regionu jako významné turistické destinace (viz např. problémy spojené s poklesem zájmu o tradiční
lázeňská střediska v Rakousku či v jižní Anglii).
3. Hodnocení nabídky cestovního ruchu a lázeňství
Hodnocení nabídky cestovního ruchu a lázeňství vychází z informací a některých závěrů, které přináší
„Monitoring návštěvníků v turistických regionech České republice3“, který v létě 2006 na zakázku agentury
CzechTourism provedla firma GFK4. V rámci tohoto výzkumu bylo dotázáno 26.299 respondentů, z toho
v Karlovarském kraji 2.450 respondentů. Z daného počtu tvořili 77,6% Češi a 22,4% cizinci.
Češi do Karlovarského kraje přijíždějí nejčastěji na jednodenní výlet (45%), dále 21% na 1-2 noci
(víkend), 26% na 3-7 nocí a 8% na více jak 7 nocí. V případě zahraničních návštěvníků tvoří jednodenní
návštěvníci 24%, na 1-2 noci přijíždí 22% hostů, na 3-7 nocí 30% hostů a na delší pobyty (7 a více nocí) 24%
návštěvníků.
Největší rezervy spatřují návštěvníci Karlovarského kraje v následujících oblastech:
 chybí více informací o regionu,
 chybí sportovně-rekreační infrastruktura,
 nedostatečné společenské vyžití a
 nevyhovující stav přístupových cest a komunikací.
To jsou nejvýznamnější problémy, na které si turisté nejvíce stěžují. Mírně negativně také hodnotí personál
v cestovním ruchu a kvalitu poskytovaných služeb.

Schránka 1: Motivy účasti návštěvníků Karlovarského kraje

1. Střediska lázeňského cestovního ruchu (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Jáchymov,
Lázně Kynžvart)
lázeňská péče (55%)5, rekreace (47%), kultura a památky (37%), zábava (35%), nákupy (29%), vzdělání,
poznání (21%), sport (10%)
2. Krušné hory a jejich podhůří
rekreace (71%), sport (40%), zábava (23%), nákupy (20%), vzdělání, poznání (12%), prevence proti nemocem
(9%), kultura a památky (3%)
3. Střediska městského a kulturně orientovaného cestovního ruchu s převahou poznání historie a
památek atd.
kultura a památky (40%), rekreace (39%), nákupy (37%), zábava (33%), vzdělání, poznání (25%), sport (10%)
Zdroj: Program rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji, 2003 (autor J. Ježek a kolektiv).

3

I když je možné vůči tomuto výzkumu vznést určité připomínky (zvláště co se týká organizace výzkumu a některých shrnutí
týkající se srovnání jednotlivých turistických regionů v ČR), jedná se o nejnovější výzkum, který analyzuje současnou situaci
a poskytuje řadu poznatků, které podle našeho názoru lze využít i při koncipování této strategie.
4
Kompletní výsledky tohoto výzkumu (za celou Českou republiku) naleznete na internetových stránkách agentury
CzechTourism http://www.czechtourism.cz
5
jak obnova zdraví (tzn. klasické léčebné lázeňství; 31%), tak i prevence proti nemocem (24%), což je spíše zdravotnický
cestovní ruch.
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4. SWOT analýza
nabídka cestovního ruchu a lázeňství
silné stránky
 výhodná geografická poloha ve středu Evropy
 přírodní léčivé zdroje, velký podíl chráněných
území přírody a krajina
 značný potenciál kulturně-historických
památek (lázeňská architektura, technické
památky, lidová architektura, městské
památkové rezervace, hrady a zámky, církevní
památky atd.)
 dlouholetá tradice a vysoká kvalita lázeňství
 pestrost zastoupených typů krajiny vhodných
pro rozvoj cykloturistiky, zimních a letních
sportů, golfu, pěší turistiky, vodní turistiky
atd.
 hustá a dobře značená síť turistických tras a
stezek
 významné kulturní a sportovní akce jako např.
MFF, Loketské kulturní léto, Chopinův
festival, Kanoe Mattoni atd.
 dostatečná ubytovací kapacita
 množství lokalit vhodných k rekreaci,
relaxaci, sportu a poznávací činnost
 Krušné hory – středisko sportu (lyžování,
turistika, cykloturistika)
 rychle se měnící tvář kultivované krajiny
 dobré podmínky pro rozvoj montánní
(geologické) turistiky

slabé stránky
 nedostatečná nabídka konkurenceschopných
turistických produktů
 relativně nízká nabídka kvalitních základních
a doplňkových služeb cestovního ruchu
 nedostatečná vybavenost řady středisek
cestovního ruchu a lázeňství doprovodnou
sportovní, rekreační a volnočasovou
infrastrukturou
 relativně nízké využití ubytovacích kapacit,
zvláště mimo hlavní sezónu (v lázeňských
střediscích v zimním období a v horských
střediscích v letním období)
 nedostatek potřebných odborníků (ubytovací a
stravovací zařízení, marketingové subjekty
atd.)
 nerovnoměrně rozložené ubytovací kapacity
 nízká úroveň partnerství v cestovním ruchu
mezi veřejným, podnikatelským a občanským
sektorem
 nedostatek nosných projektů vedoucích
k tvorbě produktů cestovního ruchu a
lázeňství
 nedostatek finančních prostředků na údržbu a
obnovu kulturního dědictví
 výrazné vnitrokrajské rozdíly v úrovni
vybavenosti a v návštěvnosti (malé zapojení
venkovských oblastí do cestovního ruchu)
 nedostatečná schopnost subjektů na trhu
cestovního ruchu reagovat na trendy
probíhající jak na straně poptávky, ta na straně
konkurenční nabídky (nabídka aktivit
cestovního ruchu, produktů, marketingová
komunikace)

poptávka po cestovním ruchu a lázeňství
silné stránky
 rostoucí zájem zvláště zahraničních turistů o
cestovní ruch a lázeňství v Karlovarském kraji
(relativně vysoký podíl opakovaných návštěv
atd.)
 relativně pozitivní obraz Karlovarského kraje
jako turisticky zajímavé destinace (lázeňství,
filmový festival a další společenské a kulturní
akce)

slabé stránky
 turisté spojují obraz Karlovarského kraje jako
turistické destinace „pouze“ s lázeňstvím
(méně s kulturními památkami, přírodou,
technickými památkami, možnostmi trávení
volného času atd.)
 stále nedostatečná informovanost o cestovním
ruchu a lázeňství
 nedostatky v poskytovaných službách (nízká
jazyková vybavenost, kvalita některých
služeb, profesionalita personálu atd.)
 koncentrace poptávky na letní sezónu
 nízký podíl domácích návštěvníků
 nedostatečné marketingové aktivity (definice
cílových trhů, tvorba a skutečná realizace
marketingových strategií, produktů a
marketingových mixů)
 absence propojení nabídky lázeňské péče a
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nabídky pro využití volného času
organizace a koordinace cestovního ruchu a lázeňství
silné stránky
 počet a kvalita činnosti turistických
informačních center
 rostoucí aktivita místní a regionální
samosprávy a dobrovolných sdružení obcí a
měst v oblasti cestovního ruchu
 spolupráce s mimokrajskými a zahraničními
partnery v oblasti cestovního ruchu a lázeňství
 podpůrné programy vyhlašované krajem na
kulturu, památkovou péči a aktivity v oblasti
cestovního ruchu

slabé stránky
 malý počet regionálních (krajských),
mikroregionálních a místních turistických
organizačních struktur
 přetrvávající nedostatečná spolupráce mezi
významnými aktéry cestovního ruchu (mezi
veřejným a soukromým sektorem)
 malé zapojení turistických informačních
center do organizačních struktur cestovního
ruchu
 nedostatečné statistické a další marketingové
informace o cestovním ruchu a lázeňství
 malý počet marketingových šetření
zaměřených na výzkum potenciální poptávky,
trendů v cestovním ruchu a lázeňství atd.
 nedostatečné zavádění nových informačních
technologií
 neexistence informačního a rezervačního
systému cestovního ruchu na krajské úrovni

5. Koncepční východiska
Karlovarský kraj je významnou evropskou destinací cestovního ruchu a lázeňství, jejíž atraktivita je
založena na tradičním lázeňství (existence přírodních léčebných zdrojů), pestrosti nabídky historických a
technických památek, krajiny, různých kulturních, historických a přírodních zajímavostí, a také na významném
postavení městského cestovního ruchu atd.
Rozhodující nabídku cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji tvoří:
 lázeňství,
 zdravotní cestovní ruch,
 městský a kulturní cestovní ruch,
 poznávací cestovní ruch (památky a přírodní zajímavosti),
 dovolená na horách s možností zimních i letních sportovních pobytů,
 kongresový a incentivní cestovní ruch,
 venkovský cestovní ruch,
 montánní cestovní ruch.
Na území Karlovarského kraje se nachází velké množství historických, kulturních a technických
památek. Existuje zde hustá a dobře značená síť vzájemně propojených turistických stezek a tras. Konají se zde
také významné kulturní a sportovní akce, které lákají návštěvníky (jako např. Mezinárodní filmový festival
v Karlových Varech, Tourfilm, Karlovarský týden, Loketské kulturní léto, Chopinův festival, Kanoe Mattoni
atd.). Kraj má rovněž jedinečnou šanci uplatnit se na trhu cestovního ruchu nabídkou nových produktů jako je
např. lázeňství a wellness, městského, kongresového a incentivního cestovního ruchu, sportovní turistiky a
cykloturistiky, kulturního cestovního ruchu. Dobré podmínky nabízí rovněž venkovský cestovní ruch a montánní
turistika.
Významnými faktory konkurenceschopnosti cestovního ruchu a lázeňství Karlovarského kraje v období
zostřující se konkurence na evropských a globálních trzích je především výjimečnost přírodních zdrojů, kvalita
poskytovaných služeb a inovace turistické nabídky. V této souvislosti je proto zapotřebí do budoucnosti větší
pozornost než dosud věnovat následujícím otázkám:
 marketingová podpora nabídky cestovního ruchu a lázeňství,
 vytváření vhodného kreativního a inovativního podnikatelského prostředí,
 vytváření vhodných organizačních struktur mezi aktéry cestovního ruchu a lázeňství,
 podpora školení a vzdělávání aktérů v oblasti cestovního ruchu a lázeňství, které vyhovuje časovým a
finančním možnostem zájemců, např. večerní školy (profesní vzdělávání a celoživotní učení),
 podpora aplikovaného výzkumu v oblasti cestovního ruchu a lázeňství, síření informací a znalostí.

126

Z pohledu širších strategických cílů rozvoje Karlovarského kraje (jako celku) se v souvislosti
s podporou rozvoje cestovního ruchu a lázeňství jedná o naplňování následujících cílů:
 zvyšování příjmů z cestovního ruchu a lázeňství (zvyšování jeho podílu na tvorbě regionálního HDP),
 stabilizace stávajících a vytváření nových pracovních příležitostí v cestovním ruchu a lázeňství,
 podpora jak excelentních lázeňských podniků v hlavních střediscích cestovního ruchu (jako tahounů
cestovního ruchu a lázeňství), tak i malého a středního podnikání v cestovním ruchu zvláště ve
venkovských, horských a těžbou postižených územích kraje,
 zvyšování odborného (středního a vysokého) školství v oblasti cestovního ruchu a lázeňství a vytváření
systému celoživotního vzdělávání,
 efektivní hospodaření s kulturním a historickým potenciálem kraje pro cestovní ruch (především kulturní
a technické památky) a jeho využívání,
 rozvoj efektivního (účinného) marketingu celého území Karlovarského kraje,
 stanovení a kontrola dodržování standardů v oblasti služeb CR (ubytovací služby včetně kempů,
stravovací služby, max. výše cen např. za TAXI služby, standard služeb integrované dopravy apod.).
Výše uvedené cíle představují výchozí rámec pro formulování Programu rozvoje cestovního ruchu a
lázeňství v Karlovarském kraji a vycházejí z Národního rozvojového plánu České republiky a Národního
strategického referenčního rámce (zejména s jeho sektorovou částí „cestovní ruch“), stejně tak jako
s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti NUTS II Severozápad na léta 2007-2013 a s dalšími
strategickými a programovými dokumenty.

6. Strategie rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji
Cestovní ruch a lázeňství je významným průřezovým odvětvím ekonomiky. To znamená, že jeho rozvoj
souvisí s celou řadou dalších oblastí, jakými je např. doprava (otázka silnice I/6, letiště v Karlových Varech),
technická a občanská vybavenost jednotlivých středisek cestovního ruchu a lázeňství, jejich vzhled, čistota anebo
možnosti trávení volného času, které rozvoj cestovního ruchu a lázeňství umožňují. Vztahům mezi rozvojem
cestovního ruchu a lázeňství a celkovým rozvojem území Karlovarského kraje se komplexně zabývá Program
rozvoje Karlovarského kraje jako stěžejní strategický dokument, z něhož Program rozvoje cestovního ruchu a
lázeňství v Karlovarském kraji vychází.
Vzhledem k tomu, že cestovní ruch a lázeňství patří v Karlovarském kraji k odvětvím s vysokým
podílem na zaměstnanosti, je jeho rozvoj významně spojen s rozvojem podnikatelských subjektů v cestovním
ruchu a lázeňství a s vytvářením nových pracovních příležitostí.
Rozvoj cestovního ruchu může v této souvislosti také přispět k růstu konkurenceschopnosti regionální
ekonomiky a k integrovanému rozvoji zvláště venkovských, horských a těžbou postižených oblastí
Karlovarského kraje.
Strategie rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji vychází z představy, že rozvoj
cestovního ruchu je záležitostí především podnikatelského sektoru, přičemž veřejná správa jak na místní, tak na
krajské úrovni může soukromé podnikatelské aktivity podpořit tím, že bude přispívat k vytváření vhodného
podnikatelského prostředí. Z této filozofie také vychází systém následujících priorit a podpůrných opatření.

Základní principy
Úkolem tohoto Programu rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji je stanovit rámec,
který umožní rozvoj podnikání v cestovním ruchu a lázeňství, efektivní a udržitelné využívání místních a
regionálních zdrojů a kapacit, využívání a ochranu kulturního, technického a přírodního dědictví, revitalizaci a
ochranu krajiny a také posilování partnerství mezi významnými aktéry cestovního ruchu.
Karlovarský kraj může v této souvislosti sehrát významnou úlohu tím, že bude přispívat k vytváření
vhodného podnikatelského prostředí, podporujícího rozvoj cestovního ruchu a lázeňství na místní a regionální
úrovni. Úloha kraje spočívá především v oblasti vhodného usměrňování aktivit pomocí takových nástrojů,
jakými jsou koordinace, integrace, spolupráce, partnerství, propagace území kraje atd. a zajištění odpovídajících
zpětných vazeb (informace od podnikatelských subjektů, obcí, měst a mikroregionů - statistika, monitoring).
Vize
Vize je popis stavu, jehož by mělo být dosaženo v rozvoji cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském
kraji v dlouhodobém časovém horizontu 10-20 let. Vize vytváří rámec strategické části Programu rozvoje
cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji. Všechny nižší prvky strategické části se od vize odvíjejí a
jsou formulovány tak, aby byly v souladu s vizí a přispívaly k jejímu uskutečňování.
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Karlovarský kraj –
špičková evropská úroveň cestovního ruchu a lázeňství

Graf 3: Předpoklady naplňování vize rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji
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Globální cíl
Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství, stavějící na kvalitě poskytovaných služeb, inovacích
(technologických, produktových, organizačních), znalostech, udržitelném využívání všech místních a
regionálních zdrojů a kapacit, přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti Karlovarského kraje a jeho
produktů na evropském a globálním trhu.
Strategické cíle
1. Posílení pozice cestovního ruchu a lázeňství v rámci regionální ekonomiky (růst podílu na regionálním
hrubém domácím produktu) a zvyšování konkurenceschopnosti Karlovarského kraje jako významné lázeňské a
turistické destinace v srdci Evropy, stavějící na kvalitě poskytovaných služeb a inovacích nabídky.
2. Mobilizace a efektivnější využívání stávajících zdrojů a kapacit pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství
(především se jedná o rozvoj lidských zdrojů, efektivnější využívání přírodních zdrojů a kulturních a přírodních
památek v cestovním ruchu a jejich údržba a rozvoj nových rekreačních areálů cestovního ruchu ve
venkovských, horských a těžbou postižených územích).
3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a lázeňství přispívající k vytváření vysoké kvality přírodního resp.
životního prostředí.
Závěr
Příspěvek zhodnotil potenciál cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji a ukázal jak na jeho
silné, tak i slabé stránky. Ukazuje také principy, na základě nichž byla vytvořena strategie resp. program rozvoje
cestovního ruchu a lázeňství na období 2007-2013. Rozhodující z pohledu dalšího rozvoje se ukazuje lepší
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využití místních zdrojů a kapacit a orientace na udržitelnost rozvoje, což v podmínkách Karlovarského kraje
znamená, že přírodní zdroje hrají (strategickou) klíčovou roli.
Literatura:
Český statistický úřad (různé statistické materiály z let 2000-2007).
Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji, 2003. Zpracovala Západočeská univerzita v Plzni.
Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji 2007-2013. Zpracovala Západočeská univerzita v Plzni.

Monitoring návštěvníků v turistických regionech České republice, GfK, Praha, 2006.
Kontaktní údaje:
RNDr. Jiří Ježek, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje, Husova
11, 306 14 Plzeň , tel. +420602510598, e-mail: jezekji@keu.zcu.cz

129

MONITORING DOPADŮ CESTOVNÍHO RUCHU V OTEVŘENÉM ÚZEMÍ
Martin Musil, Martin Luštický, Jan Voráček
Souhrn: Nezbytnou podmínkou rozvoje cestovního ruchu, který by měl být dlouhodobě udržitelný a přínosný
pro všechny dotčené, je kontinuální získání objektivních dat pro rozhodovací procesy prostřednictvím
monitoringu dané oblasti. Zatím však neexistuje jednoznačná a fungující metodika pro otevřená území, která by
umožňovala získat relativně objektivní data z určitého území. Tento příspěvek polemizuje se současným stavem
a možnostmi na příkladu výzkumu zatížení turismem přírodního parku.
Klíčová slova: monitoring dopadů cestovního ruchu, otevřené území, metodika.
Summary: The continuous gathering of objectives information for decision-making processes, namely through
the tourism monitoring of the area is the unnecessary condition of the sustainable tourism development, which
should be profitable for all participants. The definite and functional methodic that would enable to acquire
objective information of a certain region does not exist for the present. This paper argues with the present state
and possibilities, exemplify the research in the nature park Bohemian Canada.
Key words: tourism impacts monitoring, open region, methodic.
Úvod
I přes probíhající celosvětovou ekonomickou krizi cestovní ruch stále představuje jedno z nejvýznamnějších
ekonomických odvětví. V České republice se průmysl cestovního ruchu podílí necelými 3% na tvorbě HDP a
odhadovaná míra zaměstnanosti v něm se pohybuje v rozmezí 4 – 5% [1]. Cestovní ruch tak pro většinu krajů
České republiky představuje jednu z nejvýznamnějších součástí jejich hospodářství. Je to především kvůli jeho
pozitivnímu multiplikačnímu efektu, který působí na vytváření podnikatelských příležitostí v celé řadě činností a
významnou měrou tak ovlivňuje vývoj zaměstnanosti v regionu. Např. v Jihočeském kraji, který patří mezi 3
nejnavštěvovanější kraje ČR, se míra zaměstnanosti v tomto odvětví pohybuje v rozmezí 6 - 8%, což představuje
skoro dvojnásobek republikového průměru [2]. V roce 2007 zde bylo evidováno více než 1000 hromadných
ubytovacích zařízení s téměř milionem hostů [3].
Problematika cestovního ruchu se tak logicky odráží i v oblasti strategického plánování územní
samosprávy. Strategické plánování je komplexním procesem, který spočívá ve vytváření a prosazování
společného zájmu regionu, a jehož hlavním cílem je zajištění konkurenceschopnosti regionu ve všech
strategických oblastech. Nezbytnou podmínkou rozvoje cestovního ruchu, který by měl být dlouhodobě
udržitelný a přínosný pro všechny dotčené skupiny i jednotlivce, je kontinuální získání objektivních dat pro
rozhodovací procesy prostřednictvím monitoringu dané oblasti. Soustavné sledování vývoje hodnot indikátorů
výkonů cestovního ruchu samo o sobě vytváří databázi nutnou pro kvalifikovanou práci destinačního
managementu i pro účely komparativních studí prováděných většinou na vyšších úrovních veřejné správy.
V ideálním případě by při strategickém plánování rozvoje cestovního ruchu měly být (dle M. Páskové)
provedeny následující kroky [4]:
• Zjištění aktuální hodnoty turistického zatížení území, respektive alespoň jeho nejzatěžovanějších částí.
Poté zjištění hodnoty únosné kapacity destinace.
• Stanovení žádoucí hodnoty turisticky únosné kapacity. Při tom je třeba brát v potaz, že únosná kapacita
území je veličinou proměnnou. Stanovení únosné kapacity je nutné posuzovat v závislosti na dalších
vzájemně souvisejících faktorech, např. na úrovni návštěvnického managementu, míře sezónnosti, míře
prostorové koncentrace v destinaci, struktuře a podílu ostatních funkcí území, struktuře a profilu
návštěvníků, úrovní údržby, regulačních mechanismů a na úrovni destinačního managementu obecně.
• Identifikace úkazů a procesů, které mohou indikovat nastartování nežádoucích změn v území, tzn.
zohlednění různých oblastí dopadů rozvoje cestovního ruchu (ekologické, ekonomické, institucionální,
socio-kulturní, psychologické). Poté může dojít k výběru ukazatelů, jejichž hodnota má být v dané
lokalitě sledována; jde o stanovení sady indikátorů relevantních z hlediska únosného zatížení
konkrétního území cestovním ruchem a o návrh efektivního způsobu získávání dat.
• Konfrontace takto stanovených hodnot (popsané nežádoucí projevy, zjištěné příznaky nežádoucích
změn v destinaci) s reálnými hodnotami využití kapacity a zjištění míry nasycení dané únosné kapacity.
Pro stanovení výše popsaných indikátorů (kroků) je však za potřebí zjistit mimo jiné počty turistů a
výletníků v destinaci společně s délkou jejich pobytu. V případě otevřeného území, jakým může být např.
národní park, přírodní park, mikroregion, ale také okres či kraj, však zjištění těchto údajů představuje značný
problém. Důvodem je naprosto volný pohyb osob (turistů/výletníků), kdy není žádným způsobem zaznamenáván
jejich příjezd, pohyb v rámci daného území a konečně ani odjezd. Prakticky jedinou možností je zatím terénní
výzkum v předem (na základě dobré znalosti území) vytipovaných lokalitách v destinaci, které zabezpečí
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dostatečnou validitu pro území jako celek. Z tohoto šetření pak lze odvodit počet turistů i rozdíly v zatížení
jednotlivých lokalit. Tento výzkum, podobně jako další výše uvedené aktivity, by měl spadat především do
náplně práce organizace destinačního managementu, příp. ve spolupráci s další organizací. Nabízí se zde i
spolupráce s regionální vysokou školou, jakou je např. i Fakulta managementu v Jindřichově Hradci.
Metodika výzkumu
Členové Fakulty managementu v Jindřichově Hradci v letech 2007 a 2008 zrealizovali výzkum cestovního
ruchu v Přírodním parku Česká Kanada na jihovýchodě Jindřichohradecka, rozšířený o turisticky velmi důležitou
spádovou oblast, zejména v severní a západní části. Tento výzkum byl financován Interní grantovou agenturou
VŠE (č. 45/07) a byl tématicky zaměřen na problematiku rozvoje cestovního ruchu a potřeby ochrany životního
prostředí. Cílem bylo ověřit metodiku výpočtu potenciálu území, zjistit zatížení uvedené lokality cestovním
ruchem, provést monitoring návštěvníků a na základě získaných dat případně navrhnout možné vhodné aktivity
pro podporu rozvoje oblasti.
Obr. 1: Výzkumné území

Zdroj: vlastní úprava dle <www.zabrezsko.cz/wpimages/Mapa_CZ_big.png>

Pro výpočet ukazatelů zatíženosti území cestovním ruchem, intenzity turismu, využití lůžkové kapacity a
dalších byla využita data získaná z terénního šetření a také sekundární data od Českého statistického úřadu a
Národního památkového ústavu. Výpočet vah a procentuální rozdělení hodnot bylo provedeno na základě
výsledků monitoringu návštěvníků a na základě zkušeností a expertních odhadů řešitelů projektu. Přistoupili
jsme také k ověření metodiky výpočtu atraktivity turistické destinace, a to dle metodiky doc. Jiřího Vaníčka
[5, 6]. Potřebná data byla získána z monitoringu návštěvníků, dat poskytnutých obcemi a informačními středisky
a dalšími sekundárními statistickými daty. Podrobně je celý výzkum, včetně metodiky a závěrů popsán v [7].
Problémové oblasti
Vzhledem k charakteru zkoumaného území se výzkumný tým při získávání potřebných dat setkal s celou
řadou problémů. Největším problémem byla validita klíčových dat pro výpočet jednotlivých indikátorů.
Sekundární zdroje informací bylo prakticky nemožné využít, protože se většina údajů sleduje pouze na úrovni
kraje, příp. některá na úrovni okresu. Pokud však území není ve sledovaných faktorech homogenní, získaná data
nejsou dostatečně vypovídající. Proto bylo nutné získávat prakticky veškeré potřebné údaje terénním
výzkumem přímo ve zkoumaném regionu. Ten je náročnější na čas i finance, přináší však lepší výsledky.
V průběhu terénního šetření byly zaznamenány následující hlavní problémové body v oblasti získávání
potřebných informací:
•

zjištění počtu návštěvníků dané oblasti – jak již bylo pospáno výše, jde o nejhůře zjistitelný údaj při
výzkumu v otevřené oblasti, kdy v současné době neexistují mechanismy, kterými by bylo možné počet
návštěvníků relativně přesně určit či odhadnout.
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•

zjištění skutečné ubytovací kapacity oblasti – více než polovina obcí uvádí, že nemá přesný přehled o
ubytovacích kapacitách spadajících pod jejich území a dokonce 15% obcí přehled vůbec nemá. Obce si
jsou vědomy neevidované kapacity v poměrně velkém rozsahu 5% - 30%. K tomuto jevu dochází
především u ubytovacích zařízení typu chat, příp. v menší míře ubytování v soukromí, která nejsou
nikde evidována a skutečná ubytovací kapacita zkoumaného území je tak vyšší, než jaká je vykazována.
Problém se bude týkat zejména území s vysokým podílem objektů druhého bydlení a malých privátů.

•

zjištění počtu ubytovaných v oblasti a počtu přenocování – hlavní překážkou pro získání tohoto
údaje se ukázala značná neochota ubytovatelů poskytnout potřebná data, ačkoli mají ze zákona
povinnost vést knihu ubytovaných. Lze se jen domnívat, co je jejím důvodem – zda pouze neochota
přidělávat si práci či nedůvěra k prováděnému výzkumu nebo záměrná snaha vyhnout se uveřejnění
skutečných údajů o počtu ubytovaných např. z důvodu výše odváděného poplatku za ubytování. Další
překážky pak vyplývají z existence neevidovaných ubytovacích kapacit a také ze značného počtu a
prostorového rozptýlení jednotlivých ubytovatelů.
Graf 1: Sledování ubytovacích kapacit obcemi

Zdroj: vlastní výzkum
Dalším problémem, se kterým se řešitelé projektu setkali, byl systém, kterým obce evidují odvedené místní
poplatky za ubytování. Jak se ukázalo, obce zajímá především celková výše poplatků, a tak až na výjimky
nejsou schopny poskytnout konkrétnější údaje, či rozdělení poplatků např. po čtvrtletích. Navíc místní poplatky
nezahrnují všechny kategorie návštěvníků či turistů. Lze se tedy více než domnívat, že výše odvedených
poplatků neodpovídá skutečnému počtu ubytovaných. S tímto problémem se potýkají téměř všechny turisticky
atraktivní destinace, kdy např. v Českém Krumlově by byla v roce 2003 podle odvedených poplatků ubytovací
zařízení využita pouze ze 17% [8], což je zcela nereálné.
Přístup k řešení
Předložené (a zde vysvětleny jen okrajově, více viz [7]) návrhy řešení vycházejí především z praktických
zkušeností získaných v rámci provedeného výzkumu a dále pak ze znalosti situace v jiných otevřených územích.
A. Počet návštěvníků
Pro výpočet tohoto ukazatele se jako nejvhodnější ukázalo využití informací z provedeného dotazníkového
šetření a z evidence návštěvnosti hlavní atraktivity zkoumaného území, kde je zároveň počet turistů sledován –
hradu Landštejn. Tento způsob kvalifikovaného odhadu celkového počtu návštěvníků využívá např. také město
Český Krumlov, kde je využito dat ze Státního hradu a zámku Český Krumlov, z centrálního parkovacího
systému a také od ubytovatelů.
Řešitelský tým získal data návštěvnosti hradu po jednotlivých měsících roku a tato data se stala základem
pro kvalifikovaný odhad celkové návštěvnosti území. Lze totiž jednoznačně tvrdit, že minimálně tento počet
turistů výzkumnou oblast navštívil, ač lze zároveň tvrdit, že ne všichni turisté v oblasti navštívili hrad Landštejn.
Na základě provedeného šetření a vlastních zkušeností bylo možno stanovit procentní podíl návštěvníků oblasti,
kteří v průběhu jejich pobytu navštívili sledovanou atraktivitu. Celkový počet návštěvníků oblasti pak bylo
možno spočítat podle následujícího vzorce:
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pT = (pNL / ppNL) x 100 , kde
(1)
pT
počet turistů v oblasti
pNL
počet návštěvníků hradu Landštejn
ppNL
procentní podíl návštěvníků Landštějna na celkovém počtu turistů
Uvedený způsob výpočtu není sice zcela přesný, ale při kvalitně provedeném monitoringu návštěvníků a při
důkladné znalosti daného území lze jeho výsledky použít i při konstrukci dalších ukazatelů cestovního ruchu.
V současné době není známa jiná technicky proveditelná možnost sledování počtu turistů v takto rozsáhlé
otevřené oblasti. Zcela hypotetickou alternativu představuje sledování např. pomocí signálu mobilních telefonů,
pomocí povinné registrace návštěvníků (na policii, obecním / městském úřadě apod.) či zavedení mýtných bran
pro vstup do oblasti (především u měst nebo přesně ohraničených územích).
B. Ubytovací kapacity a počty lůžek
Ke zjištění ubytovacích kapacit na sledovaném území a počtu nabízených lůžek byly využity údaje od
ubytovatelů, z informačních středisek, ze sekundárních zdrojů (např. aktuální územně analytické podklady
Jihočeského kraje, servery zprostředkující ubytování v dané oblasti) a také byla využita velmi dobrá znalost
území ze strany řešitelů. Díky využití sekundárních zdrojů dat a především díky pohybu řešitelů v území se
podařilo minimalizovat podíl neevidované ubytovací kapacity, která v údaji není zahrnuta, a tak je možné se
zjištěným údajem dále pracovat bez hrozby nevalidity výsledků.
C. Počet přenocování
Stejně jako u počtu návštěvníků bylo možno tuto hodnotu pouze odhadnout na základě údajů z monitoringu
návštěvníků doplněných o údaje ze tří obcí. Z monitoringu turistů bylo možno stanovit jejich rozdělení do skupin
podle počtu strávených nocí v oblasti. Pomocí následujícího vzorce byl určen průměrný počet nocí na jednoho
turistu, který v oblasti přespí:
ppN = ∑ ppNS x pzNS , kde
ppN
ppNS
pzNS

(2)

průměrný počet nocí na návštěvníka
průměrný počet nocí ve skupině návštěvníků
průměrné zastoupení návštěvníků ve skupině

Tímto číslem byl vynásoben počet vícedenních návštěvníků oblasti, který byl odhadnut na základě výsledků
terénního šetření při stanovení jejich celkového počtu. Celkový počet přenocování lze tedy spočíst tímto
vzorcem:
pP = ppN x pTv
pP
ppN
pTv

, kde

(3)

počet přenocování v oblasti
průměrný počet nocí na návštěvníka
počet vícedenních návštěvníků

Alternativou k tomuto poněkud složitému (a díky odhadům i nepřesnému) způsobu výpočtu by samozřejmě
byla přesná data od ubytovatelů, kteří by měli být ze strany územní samosprávy motivováni k jejich pravdivému
poskytování.
Souhrn a závěry
Výsledky monitorování cestovního ruchu jsou velmi závislé na vstupních datech, která jsou v některých
případech velmi obtížně zjistitelná a někdy lze oprávněně pochybovat o jejich validitě. Tento problém je
umocněn v neuzavřeném území, které je navíc menší než okres či kraj, která mohou být v jistém slova smyslu
někdy považovány za polouzavřené regiony.
Řešitelský tým považuje za vhodné a efektivní, aby jednotlivé obce nebo organizace destinačního
managementu získávaly údaje přímo od poskytovatelů služeb (konkrétně zejména počet ubytovaných a počet
přenocování). Další potřebné údaje je možné získat pomocí výzkumu v terénu, který by však měl být proveden
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lidmi se skutečnou znalostí daného prostředí i použité metodiky. To umožní správnou interpretaci výsledků a
jejich zasazení do reálného kontextu.
Zjištěné údaje je pak možné využít pro přesnější výpočty nejrůznějších ukazatelů např. zatíženosti oblasti
cestovním ruchem a získat tak přehled o stavu cestovního ruchu i o jeho vývoji, což jsou nezbytné stavební
kameny pro úspěšný management cestovního ruchu každé turistické destinace.
Pokládáme také za vhodné, věnovat se ve výzkumech cestovního ruchu metodikám pro zjišťování
potenciálu území, zatížení oblasti turismem a hodnocení přínosů a dopadů cestovního ruchu. Až na základě
údajů, které budeme moci změřit či ohodnotit (ideálně samozřejmě jednotnou metodikou), můžeme efektivně
plánovat rozvoj cestovního ruchu na všech úrovních. Do té doby bude plánování založeno spíše na odhadu a
domnělé znalosti území, jeho potřeb a vhodných aktivitách pro (udržitelný) rozvoj.
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INTERNET V CESTOVNÍM RUCHU
Jiří Dušek, Ladislav Skořepa
Souhrn: Příspěvek se zabývá novými trendy internetového marketingu v cestovním ruchu. Internet je efektivní
řešení nejen pro velkou společnost ale také pro malou společnost, protože internetová reklama není drahá. Ve
světě je nyní tendence k neustálému rozšiřování dostupnosti internetu a to je důvod rostoucí důležitosti
internetové reklamy.
Klíčová slova: cestovní ruch, marketing, internet, WWW, účinná reklama
Summary: The article deals with new trends in internet marketing in tourism. Internet is a powerful solution not
only for big company but for small company too, because internet advertisement is not expensive as other way of
advertisement. In the world is an increasing tendency for spreading of internet availability and this is the reason
of the growing importance of internet advertisement.
Key words: tourism, marketing, internet, WWW, effective advertisement

1. Úvod
Význam internetového marketingu do budoucna poroste přímo úměrně se zvyšujícím se počtem uživatelů
internetu a rostoucí rychlostí internetového připojení. O tom, jak velký potenciál může skrývat země dosud
počítači a internetem nezasažená, ví hodně firem a snaží se na toto reagovat. Klesající ceny připojení k internetu,
zvyšující se rychlost připojení a průzkumy v této oblasti ukazují, že v následujících letech se význam
internetového marketingu bude zvyšovat výrazněji, než tomu bylo v letech minulých. Internetový marketing se
začne postupně stávat nedílnou součástí marketingových strategií firem. Internet se totiž bez marketingu obejde
– moderní marketing ale bez internetu ne!
2. Metoda výzkumu
Příspěvek vychází z dat projektu NetMonitor, což je velmi rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je
poskytnout informace jak o návštěvnosti internetu v České republice tak i o sociodemografickém profilu
návštěvníků v České republice. Zadavatelem projektu je SPIR. Realizátorem projektu je společnost
MEDIARESEARCH, a. s. ve spolupráci se společností Gemius S.A. Mediaresearch (www.mediaresearch.cz) je
českou výzkumnou společností zabývající se výzkumem trhu, médií, veřejného mínění. Jejím dosavadním
nejznámějším projektem je projekt peoplemetrového měření televizní sledovanosti v ČR pro Asociaci
televizních organizací (ATO).
Měření návštěvnosti je prováděno na straně měřeného serveru (site-centric). Měření shromažďuje informace
o všech návštěvnících serveru. Technologie site-centric využívá systém gemiusTraffic, který je současně
používán jako jednotná platforma měření v Polsku, Lotyšsku a Litvě. Systém funguje pomocí javascriptových
kódů vložených do měřených stránek. To umožňuje získat rozsáhlý soubor dat nebo např. i sledovat technické
parametry počítačů uživatelů. Technologie rovněž umožňuje řešit mnoho metodických a technologických
problémů (minimalizuje započítávání provozu způsobeného indexovacími roboty a jinými automatickými
skripty, eliminuje vliv cachování apod.). Výzkum sociodemografie návštěvníků je panelové měření realizované
na základě pop-up dotazníků na straně měřeného serveru (site-centric) – takové měření nazýváme Pop-Up
Panel. Od 1. 7. 2005 je do projektu přidáno měření aktivity uživatelů na straně internetového prohlížeče (usercentric) – takové měření nazýváme NetMonitorPanel – a jsou reportována sloučená data (propojení Pop-Up
Panelu a NetMonitorPanelu). Výzkum poskytuje informace o sociodemografii návštěvníků internetu na základě
vzorku návštěvníků (panel). Technologie user-centric využívá lokální aplikace NetSoftware, která je
nainstalována na počítačích jednotlivých členů NetMonitorPanelu. Aplikace NetSoftware je používána jako
jednotná platforma měření v Polsku. NetSoftware je plug-in do Internet Exploreru pro zaznamenávání jeho
aktivity, založený na technologii BHO (knihovna pro tvorbu plug-inů do Internet Exploreru). Systém zpracování
měření (jako jediný systém tohoto typu na světě) eliminuje nepřesnosti vzniklé mazáním cookies a odvozuje
počet skutečných návštěvníků (reálných uživatelů). Infrastruktura výzkumu je využívána též pro nadstavbové
výzkumy, jako jsou post-buy analýzy, ad-hoc výzkumy, pretesty a posttesty kampaní. Vzájemná srovnatelnost
(a možnost propojení) výsledků umožňuje standardizaci měření českého internetu v této oblasti. [1]
3. Výsledky a diskuse
V listopadu 2008 poprvé v historii překročil počet lidí české internetové populace 4,9 milionu. Jak ukazuje
níže uvedený graf, velikost české internetové populace stále meziročně roste. Ačkoliv se za dobu existence
projektu NetMonitor od roku 2005 růst mírně zpomalil, dosáhl v listopadu 2008 meziročního nárůstu 8,3 %. Od
listopadu 2007 se počet lidí na českém internetu navýšil o 383 083 na 4 988 435 v listopadu loňského roku.
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Obrázek 1 – Meziroční srovnání vývoje české internetové populace [2]

Spolu s navýšením internetové populace již tradičně meziročně rostly i ostatní statistiky návštěvnosti
internetu. Počet českých reálných uživatelů od listopadu 2007 narostl o půl milionu na 4 873 700 v listopadu
2008. Tito uživatelé si za listopad loňského roku prohlédli 6,63 miliardy webových stránek, což je o necelou
třetinu (31,8 %) víc než v listopadu 2007. Podobně rostl i počet návštěv. Meziročně vzrostl od listopadu 2007 do
listopadu 2008 počet návštěv (z ČR) na českém internetu o 165 milionů (27,6 %) na 762 442 558. Průměrná
délka času stráveného prohlížením internetových stránek vzrostla taktéž, ne však stejně stejnou mírou jako počet
návštěv a zobrazených stránek. Průměrně strávil český uživatel v listopadu 2008 prohlížením internetových
stránek 27 hodin a 41 minut. Oproti předloňskému roku, kdy lidé na internetu v listopadu strávili v průměru o 4
hodiny méně, to znamená 17 % nárůst. Tento rozdíl se můžeme pokusit vysvětlit následně: Pokud počet
zobrazených stránek vzrostl významněji než počet návštěv, znamená to mimo jiné, že si uživatelé v rámci jedné
návštěvy zobrazí více stránek na tomto serveru, než tomu bylo dříve. Jinými slovy surfujeme na internetu v
rychlejším tempu, což potvrzuje i mírnější nárůst průměrně stráveného času na internetu vůči nárůstu počtu
zobrazených stránek. [2]
Díky tomu mohou být provozovatelé většiny internetových obchodů s tržbami přes internet spokojeni. Stále
více Čechů totiž místo výletů do kamenných obchodů sedělo a nakupovalo u obrazovky počítače. Ukazují to
zveřejněná čísla Asociace pro elektronickou komerci, která sdružuje firmy prodávající své výrobky na internetu.
Firmy utržily za rok 2007 18 miliard korun, to je o 4 miliardy více než v předcházejícím roce. Obchodníci
očekávají růst tržeb i v příštím roce. Pokud internet bude lákat stále více lidí jako doposud, porostou i
elektronické nákupy. Na základě vývoje posledních let by obrat firem prodávajících na internetu letos mohl
vzrůst v průměru o 20 procent a dosáhnout až 22 miliard korun. [3]
Podle průzkumu agentury AISA spatřují dotázaní ve spontánních odpovědích největší výhody nákupu přes
internet především v možnosti nakupovat doma v pohodlí, dále oceňují rychlost, úsporu času, širokou nabídku a
klid při výběru. Tato forma prodeje ale také umožňuje nakupovat za nižší ceny. Některé výrobky a služby mohou
být dodány elektronickou cestou, což výrazně snižuje náklady oproti distribuci tradičními cestami. Naopak
největší obavy mají zákazníci z možnosti podvodu, další nevýhody spatřují v tom, že si zboží nemohou
prohlédnout zblízka, vyzkoušet, ohmatat, obávají se také zneužití údajů. [4]
To, že obchodování prostřednictvím internetu má do budoucna svůj nepopiratelný potenciál, dokazuje
rostoucí počet uživatelů internetu. Každý z uvedených 5 milionů uživatelů internetu v České republice je
potenciálním pravidelným on-line nakupujícím a záleží na tom, zda se jej podaří přesvědčit, že on-line platby
jsou bezpečné, že on-line prodejci jsou spolehliví, že to, co vidí je skutečně to, co si koupí. Rostoucí počet
uživatelů internetu samozřejmě láká nejen další obchodníky na internet, ale též roste objem internetové reklamy.
Cestovní kanceláře celkem loni prodaly v České republice 2,3 milionu zájezdů (z toho 100 000 tuzemských
a zhruba 50 000 přes zahraniční CK) za 15 miliard korun, což znamená, že se prodalo přibližně o 5 % více
zájezdů než předloni. Čím dál víc Čechů si kupuje zájezdy přes internet, jen loni se jich takto prodalo 600 tisíc
za čtyři miliardy korun. Z hlediska měsíců si Češi kupují nejvíce zájezdy po internetu v červenci (20 %
objednávek) a v srpnu (19 % objednávek). Nejméně se pak zájezdy po internetu prodávají v prosinci (2 %), v
listopadu (4 %) a v lednu (4 %). Prosinec je nejslabší hlavně proto, že jednak není sezona, jednak lidé spíše než
dovolenou nakupují na internetu vánoční dárky a elektroniku. Prodej zájezdů po internetu stále roste, v minulém
roce se takto v ČR prodalo již 26 % všech zájezdů, což znamená meziroční nárůst o 6 %. Celkem to tedy bylo
přibližně 600 000 zájezdů za 4 miliardy korun. Stále však zaostáváme za vyspělými zeměmi, v západní Evropě
se prodá přes internet v průměru 35 % všech zájezdů a v USA si lidé přes internet koupí dokonce 40 % všech
zájezdů. [5] Je tedy zřejmé, že prodeje zájezdů přes internet budou stoupat i v nejbližších letech.
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Není tedy náhodou, že celkem 13 českých společností se dostalo mezi padesát nejrychleji se rozvíjejících
středoevropských technologických firem, které již podeváté vybírala společnost Deloitte. Nejlepší českou firmou
se stala cestovní agentura INVIA.CZ, která se jako jediný český subjekt dostala do první desítky, konkrétně na 8.
pozici, díky růstu výnosů v letech 2003-2007 o celkem 2001 %. Srovnání se zúčastnilo přes 3000 firem střední
Evropy. [6]
Obrázek 2 – Pořadí českých účastníků Fast 50 [6]

Obrázek 3 – První desítka firem v letošním žebříčku Fast 50 [6]

4. Souhrn a závěry
Počet uživatelů internetu dynamicky roste, stejně jako obrat prodeje přes internet. S ohledem na měnící se
životní styl obyvatelstva a z toho plynoucí důležitost našeho volného času lze předpokládat v následujících
letech další výraznější expanzi nákupů přes internet. Přestože tento druh prodeje, nazývaný e-commerce, stále
tvoří jen zlomek maloobchodního obratu, tempo růstu je ve vyspělém světě závratné a dosahuje několika desítek
procent ročně. Růst počtu uživatelů internetu také přímo koreluje s rostoucím objemem reklamy a internet se tak
stává nejrychleji rostoucím reklamním médiem z hlediska výše příjmů. Inzerenti v loňském roce utratili na
českých serverech 3,4 miliardy korun, což je meziročně o téměř 70 procent více. Z hlediska příjmů za reklamu
tak internet rostl nejrychleji ze všech médií.
Evropský audiovizuální a telekomunikační institut (IDATE) předpokládá, že bez započtení výdajů na cesty
spotřebitelé v celém světě do roku 2009 za nákupy přes internet vydají asi 420 miliard eur (zhruba 13 bilionů
Kč). Řada lidí nicméně využívá internet pouze ke srovnávání cen. Až zjistí, kde je nejlevněji, vydají se za
konkrétním výrobkem do kamenného obchodu. [7]
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O POTŘEBNOSTI VÝZKUMU V CESTOVNÍM RUCHU
Eva Šimková
Souhrn: Příspěvek na základě zahraničních poznatků upozorňuje na nutnost hledání shody o zaměření výzkumu
cestovního ruchu, jímž by se reagovalo na nezbytnost koordinace vztahů mezi jednotlivými prvky systému
turismu a na společenské trendy ovlivňující poptávku po službách cestovního ruchu.
Klíčová slova: výzkum, systém řízení, systémový přístup, řízení cestovního ruchu
Summary: On the basis of foreign knowledge, this paper refers to the necessity of compliance search about
focusing of tourism research by which if would react on the necessity of coordination of relations between single
components of the tourism system and on the social trends influencing demand for the tourist services.
Key words: research, management system, system approach, tourism management
1. Úvod
Inspirací pro tento příspěvek jsou výsledky Mezinárodní asociace vědeckých expertů cestovního ruchu
(International Association of Scientific Experts In Tourism, přístup z http://www.aiest.org/org/idt/idt_aiest.nsf/),
která se snaží být katalyzátorem vědecko-výzkumných aktivit v oblasti cestovního ruchu.
Poznámka: Výzkum lze charakterizovat jako organizovaný (výzkum je plánovaný, zamýšlený) a systematický (existují
postupy a metody) způsob hledání odpovědí na otázky/problémy. Toto obecné pojetí je použitelné pro jakoukoliv činnost
nebo tematickou oblast – tedy i pro cestovní ruch.

O aktivitách výše zmíněné asociace více napovídá tematické zaměření konferencí, jichž jsou organizátorem:
v roce 2006 to byla konference o efektivnosti marketingu v případě nestálé poptávky (Marketing Efficiency in
Tourism - Coping with Volatile Demand), v roce 2007 se konference zabývala produktivitou v cestovním ruchu
(Productivity in Tourism) a v roce 2008 byly tématem realita a rozvoj destinace v cestovním ruchu (Real Estate
and Destination Development in Tourism). Asociace ve své činnosti důsledně uplatňuje systémový přístup
k problematice cestovního ruchu, o čemž svědčí například její poslední analýza zabývající se dopady terorismu
a živelních pohrom na světový cestovní ruch.
2. Předmět výzkumu cestovního ruchu
V souladu s výše uvedenou charakteristikou a s důrazem na využití systémového přístupu, by předmětem
výzkumu cestovního ruchu (CR) mělo být hledání vztahů mezi veřejnou správou, institucemi cestovního ruchu
a klienty s cílem analyzovat problémy řízení cestovního ruchu v dané destinaci (viz schéma 1).
Schéma 1: Vztahy mezi subjekty cestovního ruchu

VÝZKUM
KLIENTI

VEŘEJNÁ SPRÁVA

INSTITUCE CR

Požadavek na zkoumání vztahů mezi jednotlivými subjekty cestovního ruchu by se mohl zdát na první pohled
poněkud nadsazen. Při bližším pohledu je však patrná značná různorodost vztahů a vzájemného působení
subjektů CR, jež klade značné nároky na pochopení a na řešení jejich problémů, jak lze doložit na příkladu:
• veřejná správa – klienti: vytváření bezpečného prostředí související s vnímáním rizik, dopady klimatických
změn, fungováním tzv. kritické infrastruktury společnosti, vlivy výstavby na kriminalitu - tzv. CPTED
(Crime Prevention Through Environmental Design) atd.,
• veřejná správa – instituce CR: analýza, hodnocení a vytváření infrastruktury CR (územní plánování, PPP
projekty - Public Private Partnership, analýza energetických potřeb lokality atd.),
• instituce CR – klienti: poznávání chování klientů, jejich segmentace, poskytování služeb CR.
Kromě standardních postupů marketingu lze při výzkumu využít například sociologické metody k analýze trendů
CR, aplikaci principů EMS (Evironmental Management System) do CR, systémy na podporu rozhodování,
projektové řízení atd.
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3. Systém řízení cestovního ruchu
Na cestovní ruch lze v kontextu udržitelného rozvoje nahlížet jako na složitý systém s mnoha různorodými
prvky (různost organizací a různost stylů řízení) a interakcemi (interakce systému s prostředím, interakce uvnitř
systému). Důsledkem toho může být konfliktnost zájmů mezi jednotlivými komponenty tohoto systému. Je tudíž
zjevné, že různorodost prvků a vzájemné interakce vyžadují instrumentaci vztahů a koordinaci celého systému
cestovního ruchu (Franceschini, 1998) – viz schéma 2.
Schéma 2: Prvky systému cestovního ruchu

SYSTÉM CR

LOKALITA

MÍSTNÍ ZDROJE

Destinace
Tranzit
Výchozí (zdrojové)

Přírodní
Kulturní
Historické
Ekonomické
Infrastrukturní

POSKYTOVATELÉ
SLUŽEB
Ubytovací
Dopravní
Restaurační
Volnočasové
Informační
Organizační atd.

Poznámka: Řízení cestovního ruchu se zpravidla zaměřuje na to, jak ovlivnit volbu lokality, čas poskytování služeb a jak
porozumět vztahu nabídky a poptávky s cílem maximalizovat environmentální, ekonomické a sociální přínosy dané lokality.

Určitým pokusem o snížení problémů v řízení lokality a její organizaci může být návrh lokálního systému
cestovního ruchu (Sistema Turistico Locale - STL), jako výsledek legislativní reformy italského cestovního
ruchu (Legge Nazionale No.135, 29. březen 2001). V článku 5 zmíněného zákona (L.N. No 135) se STL
specifikuje jako organizační model, jenž by měl:
- podporovat procesy agregace a integrace mezi subjekty veřejné správy a privátními subjekty formou
kooperace, sdružování a vytváření družstev,
- realizovat infrastrukturní zákroky nezbytné pro kvalifikovanou nabídku cestovního ruchu,
- podporovat technologické inovace v souvislosti se zlepšováním standardu služeb cestovního ruchu pro
klienty,
- podporovat rekvalifikaci institucí cestovního ruchu s ohledem na priority bezpečnosti, ekologické
certifikace, certifikace kvality a způsoby ochrany produktu místního cestovního ruchu,
- podporovat telematický marketing (nikoli telemarketing) typických projektů cestovního ruchu s cílem jejich
komercializace v Itálii a v cizině.
Z dikce zákona vyplývá, že klíčovými prvky celého systému cestovního ruchu jsou území, místní komunita
a projektování rozvoje:
-

-

-

Území
K cestovnímu ruchu by se mělo přistupovat z pozice teritoriálního marketingu (tj. území je samo sobě
produktem cestovního ruchu).
Místní komunita
Místní komunitu tvoří také subjekty veřejné správy a soukromé sféry povolané k vytváření STL a sdílející
odpovědnost za správu a rozvoj daného území.
Projektování rozvoje
STL nelze chápat jen jako organizaci nebo novou instituci. STL je především projektování rozvoje nabídky
cestovního ruchu, na němž se podílejí všechny subjekty zainteresované na hospodářském rozvoji lokality.

Jak je patrné, STL vyžaduje integrované metodické nástroje organizace a řízení – zejména na podporu
rozhodování, jak uvádí například Montanari – Crivelli (2006). Autoři se ve své publikaci zabývají vztahem
aplikace GISu (Geografický Informační Systém) – zřejmá souvislost s územím, a multikriteriálních metod
rozhodování - zřejmá souvislost s projektováním v řízení STL.
V této souvislosti je zapotřebí si uvědomit, že cestovní ruch musí umět reagovat na stále se měnící
podmínky na trhu. Jde například o podmínky ekonomické (s nástupem nízko nákladových aerolinií se zvyšuje
dostupnost letecké přepravy), demografické (roste počet seniorů v dobré fyzické i ekonomické kondici, jež rádi
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cestují) či bezpečnostní (svět se stal méně bezpečným z důvodu hrozících epidemií, teroristických útoků,
regionálních válek, znečištěného prostředí atd.).
Vedle měnících se tržních podmínek existují i určité trendy ve spotřebním (cestovatelském) chování klientů.
Z toho vyplývá, že kromě nutnosti výzkumu systému řízení cestovního ruchu je rovněž žádoucí zabývat se
analýzou dopadů společenských trendů na cestovní ruch.
4. Společenské trendy a vliv na poptávku v cestovním ruchu
Počátek změn, zejména v euroatlantické společnosti, spočívá v přeměně „kalvinistické“ společnosti (tvrdá
práce, žádná zábava, žádný volný čas) ve společnost hédonistickou, v níž se pracuje za účelem získání
finančních prostředků a to nejen pro uspokojení základních potřeb, ale i pro volnočasové aktivity. Právě tyto
aktivity jsou výrazem změny priorit jedinců – od ekonomické jistoty ke hledání kvalitního životního stylu.
Ukazuje se tak, že zvýšení materiálního blahobytu ovlivnilo zásadním způsobem chování a zvyky člověka, kdy
„starý“ typ spotřebitele/klienta je postupně nahrazován tzv. „hybridním jedincem“ (Weiermar – Kneisl - Maser,
1996). Jde o člověka který je poměrně kritický a věří, že sám zná nejlépe co chtít, přičemž jeho přání a potřeby
jsou často v rozporu, protože se více řídí emocemi a „stavy duše“. Takové chování spotřebitele/klienta je více
rozmanité a proměnlivé - podobá se chameleónovi. Znamená to, že někdy požaduje produkty „starého“ typu,
někdy naopak vyžaduje produkty a služby zcela jedinečné. Toto chování se dá dle výše uvedených autorů popsat
těmito znaky:
1. Hodnota peněz (vysoká kvalita za nízké ceny)
Rozpornost chování hybridního klienta se nejlépe projevuje v postojích k hodnotě peněz. Pro mnoho klientů
v jejich rozhodování hrají prioritní roli reálné náklady, ty jsou však kompenzovány individuálními přínosy
(osobní zkušenosti, zážitky) nebo výhodami, které jsou v konečném důsledku rozhodující.
2. Luxus/nová skromnost
Na jedné straně se klient cítí šťasten, když může ušetřit, na straně druhé je připraven utrácet – šetří na
každodenních výdajích, jen aby si mohl dovolit kvalitu a luxus. Zatímco čistý luxus se stal staromódním a
zastaralým, nový typ luxusu se musí projevovat jedinečnými výhodami pro klienta.
3. Antiturismus
Antiturismus se projevuje snahou klientů odlišovat se od běžného, standardního chování klientů masového
cestovního ruchu. Takoví klienti si přejí vybírat si „svá místa“ - „své destinace“.
4. Individuální rozdíly
Ten, kdo se rozhodl cestovat, nechce být součástí skupiny, nechce být kategorizován. Klient má rád originalitu,
autenticitu a chce mít pocit „nikdo kromě mě“.
5. Generace „věčně mladých“
Zvyšuje se podíl klientů – seniorů na trhu cestovního ruchu. Jenom jedna třetina osob starších 50 let jsou osoby
nepružné, nemobilní a pasivní. Ostatní se chtějí ve svém životě bavit a užívat si, chtějí cestovat. Celý svět je
potenciální destinací pro seniory, kteří chtějí demonstrovat, že jsou ještě mladí, mobilní a vitální, že jsou schopni
plně si užívat života.
6. “Fantasy dobrodružství“
Zkušenost, kterou má klient s jakýmkoli produktem, je určujícím faktorem ovlivňujícím klienta při koupi nového
produktu. Toto obecné marketingové tvrzení platí i pro cestovní ruch. Klient zkoumá nebo hledá emotivní
zkušenosti (jako je např. zábava, vzrušení). Takoví klienti mají sklon experimentovat, jejich kupní rozhodování
je impulzivní a rychlé. Pro tour operátory to znamená, že musí prodávat jako přídavek také sofistikované služby,
protože produkt-zájezd je „zabaleným produktem“ – nestačí jen cestovat (obal), cestování se musí vychutnat
a užívat (vnitřek balíku).
7. Demokratizace zájmů spotřebitelů
Hodnotové změny ve společnosti měly v minulosti za následek určitou demokratizaci životních situací – sociální
rozdíly i sociální struktury se změnily a se zvyšováním materiálního blahobytu se zvyšovala i očekávání
spotřebitelů. Nabídka finančních produktů a jejich poměrně snadná dostupnost umožňovaly, aby se lidé za
účelem uspokojování svých potřeb stále více zadlužovali. Luxus včerejška (barevná televize, šampaňské,
cestování atd.) se tak stal součástí běžného života.
Pozn. Tento znak je však v kontextu současné finanční a hospodářské krize poněkud sporný, protože staví na předpokladech,
které již nemusí platit. Autoři totiž předpokládají příznivé sociální změny a dostupnost finančních prostředků pro každého.

Změna společenského klimatu se promítá i do motivace a očekávání klienta cestovního ruchu
prostřednictvím některých projevů post-moderní společnosti. Do nich patří zejména: hledání vzrušení a
frivolnosti, hledání novosti jako obrany proti nudě, což se projevuje v chování tzv. „nových“ klientů cestovního
ruchu (viz tabulka 1).
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Tabulka 1: Srovnání starých a nových klientů
Charakteristika

Motivace

Postoje

Zájmy

„Staří“ klienti
Homogenní, předvídatelní
Jisté počty
Každá věc je připravená a předem
zaplacená
Cestování je novinka
Destinace není důležitá
Kvalita služeb není až tak důležitá
Vyhledává se slunce
Útěk z domova a od práce
Důležité je vyprávět, kde jsme všude byli
Dnes tady, zítra jinde
Západ je lepší
Vnucování západních hodnot
Nadřazenost
Ležet na slunci
Opalovat se
Milovat atrakce

„Noví“ klienti
Heterogenní (různorodí)
Spontánní, nepředvídatelní
Požadují odlišnost od ostatních
Chtějí mít věci pod kontrolou
Cestování je volba
Destinace je důvodem k cestování
Kvalita je odměnou za cenu
Touha prožít něco jiného, jedinečného
Dovolená jako prodloužení života
Cestuje se pro radost z cestování
Bavit se, aniž by se ničilo
Ocenění různorodosti, rozmanitosti
Vědět, jak se chovat
Lepší je porozumění
Být aktivní
Milovat sport
Vyzkoušet místní kuchyni
Mít vhodné oblečení
Specifické zájmy

Zdroj: Weiermar – Kneisl – Maser (1996)
Jak uvádí tabulka č. 1, odlišná charakteristika, motivace, postoje a zájmy starých a nových turistů se
projevuje i ve změně v poptávce po službách cestovního ruchu, kde jsou patrné známky přechodu od masové
turistiky k tzv. post-moderní turistice.
Podobně se společenskými změnami a jejich důsledky pro cestovní ruch zabývají ve své publikaci Conti
a Perelli (2005). Autoři navrhují tzv. Neo-Fordistický model cestovního ruchu v konfrontaci s Fordistickým
a Post-Fordistickým cestovním ruchem (viz tabulka 2).
Fordistický cestovní ruch
Masový CR

Post-Fordistický cestovní ruch
Specializace/individualizace, šitý
na míru
Pružnost
Zkrácení životního cyklu produktu

Neo-Fordistický cestovní ruch
Masový CR v tržním výklenku

Nediferencovaný produkt
Malý počet výrobců

Diferencovaný produkt

Úspory z rozsahu
Velký počet klientů
Kolektivní spotřeba
Nerozlišení spotřebitelé
Poptávka po západním komfortu
Environmentální zátěž
„McDonaldizace“

Malé dávky
Kontrolovaný počet klientů
Individuální spotřeba
„Lepší turisté“
Rychle se měnící vkus spotřebitelů
Zelený CR
„De-McDonaldizace“

Diferencovaný produkt
Kontinuita struktur
Úprava dle potřeb zákazníka
Volba klienta

Nepružnost/strnulost
Prostorová koncentrace

Pružná specializace

Pružný/specializovaný produkt

Zdroj: Conti – Perelli (2005)
5. Závěr
Příspěvek poukázal na nezbytnost koordinovat vztahy mezi jednotlivými prvky systému cestovního ruchu
a reagovat na nové trendy, jež ovlivňují cestovatelské chování a tedy i poptávku po turistických službách.
Reforma cestovního ruchu v Itálii a její neustálé kritické hodnocení odborníky představuje výzvu i pro
českou odbornou veřejnost a veřejnou správu, protože jedině symbióza kvalifikovaného politického a odborného
rozhodování může vytvořit funkční, konkurenceschopný systém cestovního ruchu. Autorka příspěvku se proto
domnívá, že by bylo vhodné najít shodu odborné veřejnosti na určitém tematickém zaměření výzkumu
v cestovním ruchu. Jako příklad uvádí následující témata:
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-

analýza zranitelnosti lokality (nutnost zabývat se řízením rizik cestovního ruchu, vztahem k tzv.
bezpečnému prostředí),
formulace environmentálního systému řízení cestovního ruchu (analýza zátěže prostředí, míra citlivosti vůči
zátěži různého typu v souvislosti s mírou atraktivity a mírou bezpečného prostředí),
implementace vhodných metod na podporu rozhodování a vytváření modelů systému řízení lokality atd.
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VYUŽITÍ DIPLOMOVÝCH A BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ K ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ
VYSOKÉ ŠKOLY

Jiří Vaníček
Souhrn: Příspěvek uvádí čtyři příklady využití bakalářských a diplomových prací při řešení výzkumných úkolů
vysoké školy. Jsou to a) Stanovení atraktivity turistických destinací vybraných měst České republiky.
b) Hodnocení přínosů prohlášení vesnických památkových rezervací a zón pro rozvoj těchto obcí. c) Hodnocení
přínosu programu regenerace městských památkových rezervací a zón pro cestovní ruch v těchto městech.
d) Profil návštěvníka českých hradů a zámků a porovnání atraktivity jednotlivých památkových objektů pro
turisty.
Klíčová slova: marketingový výzkum, turistická destinace, atraktivita destinace, diplomové práce, bakalářské
práce
Summary: The paper presents four examples of utilization of graduation theses on the bachelor or master level
in research tasks of the university. These include a) Determining of the attractiveness of tourist destinations in
selected towns in the Czech Republic. b) Assessment of the influence of rural conservation areas on the
development of villages. c) Assessment of the influence of the programme for renewal of urban conservation
areas on tourism in towns. d) A profile of a visitor to Czech castles and a comparison of the attractiveness of
individual types of sights.
Key words: marketing research, tourist destination
1. Úvod
Při zadávání diplomových a bakalářských prací lze postupovat různě. Jedna možnost je, taková, že učitel
zadá obecné téma a studenti si navrhnou jeho konkrétní zadání. Druhá možnost je vypsání konkrétního tématu,
které bude realizováno v konkrétních podmínkách většinou pro konkrétní subjekt. Obou těchto postupů autor
článku využívá. V posledních letech se však osvědčilo zadat sice konkrétní téma práce, stanovit obecný postup
zpracování diplomové nebo bakalářské práce s tím, že každá tato práce je realizována na jiném subjektu.
Výhodou tohoto postupu je možnost pokrytí výzkumu nějaké problematiky v rámci celé České republiky.
Výsledky bakalářských nebo diplomových prací je možno využít jako rozsáhlý výzkum, který řeší danou
problematiku komplexně. Tento postup má i řadu dalších výhod. Učitel nemusí poskytovat individuální
konzultace. Chybám, kterých se jednotliví studenti dopustí, se mohou ostatní vyvarovat. Další výhodou je
výchova studentů k týmové práci a možnosti využití dobré praxe kolegů anebo těch, kteří ukončili studium
v předchozích letech.
Mohlo by se na první pohled zdát, že za těchto podmínek studenti od sebe „opisují“ a že z takové práce
mizí individuální přístup. Dosavadní praxe s tímto způsobem zadávání bakalářských a diplomových prací
ukazuje, že tomu tak není a studenti mají snahu přinést do práce něco individuálního a originálního. Tato
možnost „opisování“ je vyloučena už tím, že jednotlivé subjekty, na kterých je výzkum prováděn, se natolik liší,
že nelze použít výsledky a postupy toho druhého. V podstatě společný je jen metodický postup. Protože ve všech
popsaných postupech jde vždy o sociologický nebo marketingový výzkum, je všem studentům zadán společný
základ dotazníku s tím, že každý student si podle místních podmínek některé otázky upraví a hlavně doplní
specifické otázky vhodné pro daný subjekt. V některých případech si studenti předávají i některé výsledky
výzkumu tak, aby mohli porovnávat své výsledky navzájem, a mohli rozšířit rozsah své práce a poznatky více
zobecnit. V další části budou popsány jednotlivé výzkumné projekty řešené jako soubor diplomových nebo
bakalářských prací. Některé byly již ukončeny a některé se teprve řeší.
2. Stanovení atraktivity turistických destinací vybraných měst České republiky
Každý student dostal zadána dvě města v České republice, ve kterých hodnotil profil návštěvníka města.
Dotazování probíhalo kvótním způsobem tak, aby počet respondentů v jednotlivých ročních obdobích odpovídal
počtu návštěvníků. Počet respondentů byl od 180 do 250 podle velikosti destinace. Tím bylo dosaženo
reprezentativnosti souboru respondentů.
Cílem diplomové práce byl výzkum návštěvnosti turistů v daných turistických destinacích především se
zaměřením na místo bydliště návštěvníka, délky pobytu v dané destinaci a byl proveden kvalifikovaný odhad
jejich přínosu podle metodiky satelitního účtu cestovního ruchu. K výzkumu byly použity statistické metody a
metody marketingového výzkumu. Hledal se vztah mezi ekonomickými ukazateli přínosu cestovního ruchu dané
destinaci a socio-demografickými údaji návštěvníků. Tímto způsobem se porovnala atraktivita třech zvolených
destinací. Po dohodě se zadavatelem bylo možno trojici zvolených destinací změnit.
Studentům byl zadán následující metodický postup: Studium odborné literatury. Získání údajů o
návštěvnosti vybraných turistických atraktivit ve zvolených destinacích. Marketingový výzkum mezi
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návštěvníky destinace v různých obdobích roku. Odhad ekonomického přínosu turistického ruchu pro danou
destinaci.
Studenti obdrželi i rámcovou osnovu práce: 1. Úvod, 2. Literární přehled, 3. Metodika, 4. Výsledky
terénních průzkumů a hodnocení, 5. Odhad ekonomického přínosu, 6. Porovnání destinací, 7. Závěry, 8. Použitá
literatura, přílohy
V rámci projektu prováděli studenti výzkum v destinacích České republiky uvedených v tabulce 1.
Struktura destinací byla volena tak, aby byly zastoupeny všechny části České republiky a současně byly zahrnuty
různé typy destinací. Student prováděl výzkum vždy ve dvou destinacích a výsledky z třetí destinace převzal od
svého kolegy. Výsledky výzkumu pak byly publikovány v řadě publikací1,2,3,4,5,6,7,8.
Tabulka 1: Přehled destinací, ve kterých byla stanovena atraktivita destinace
Student

Destinace, kde student prováděl výzkum

Převzaté výsledky

1

České Budějovice

Jindřichův Hradec

Tábor

2

Domažlice

Plzeň

České Budějovice

3

Kroměříž

Telč

Brno

4

Olomouc

Přerov

Telč

5

Strakonice

Tábor

Domažlice

6

Karlovy Vary

Brno

Plzeň

7

Sušice

Kvilda

Strakonice

8

Zlín

Znojmo

Přerov

9

Benešov

Jihlava

Karlovy Vary

3. Hodnocení přínosů prohlášení vesnických památkových rezervací a zón pro rozvoj obcí
V roce 2005 byla zadána série 10 diplomových prací pro studenty Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity
na téma „Regionální rozvoj a plošná ochrana souborů lidové architektury v obcích“. Zadání vycházelo
z následujícího námětu:
V roce 1995 bylo na základě zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů prohlášeno 61 souborů
lidové architektury vesnickými památkovými rezervacemi a 164 sídel vesnickými památkovými zónami. Cílem
práce bylo zjistit, do jaké míry ovlivňuje rozvoj venkovského prostoru památková ochrana souboru lidové
architektury ve vesnických památkových rezervacích a vesnických památkových zónách. Hlavním smyslem
práce bylo ověřit výsledky památkové ochrany a postoje občanů, orgánů samosprávy i státní správy k této
problematice a její důsledky pro rozvoj vybraných sídel. Výsledkem práce bylo navrhnout opatření k dalšímu
rozvoji studovaných území vybraného okresu. Do diplomové práce byly zahrnuty pouze okresy s vyšším počtem
chráněných území.
Studentům byl zadán následující metodický postup: Studium odborné literatury. Popis studovaných území
z hlediska rozsahu ochrany, demografických a socio-ekonomických dat. Provedení sociologického průzkumu
mezi občany studovaných území, řízený rozhovor s představitelem obce, příslušného pověřeného obecního úřadu
a zodpovědného orgánu památkové péče. Zhodnotit primární i sekundární data statistickými metodami a SWOT
analýzou a navrhnout vhodná opatření k dalšímu rozvoji památkově chráněných území okresu.
Studenti obdrželi i rámcovou osnovu práce: 1. Úvod. 2. Literární přehled. 3. Metodika. 4. Výsledky
sociologických šetření. 5. Diskuse a (SWOT) analýza výsledků. 6. Závěr. 8. Použitá literatura. 9. Přílohy.
Každý student dostal zadáno 9 vesnických památkových rezervací (VPR) nebo vesnických památkových
zón (VPZ) a to tak, aby soubor těchto památkově chráněných území se nacházel v jednom okrese, výjimečně ve
dvou sousedních. Pouze okres České Budějovice byl rozdělen do dvou skupin, protože se zde nachází 18 těchto
památkově chráněných vesnických území. Taková lokalizace byla volena ze třech důvodů. Jednak student
nemusel cestovat příliš daleko z jedné lokality do druhé a tím se minimalizovaly jeho cestovní náklady. Druhý
důvod byl dán typem vesnické architektury, která je v každém kraji jiná. Konečně student měl za úkol jednat i na
pověřených obecních úřadech a na regionálním pracovišti Národního památkového úřadu a proto se řízené
rozhovory na těchto úřadech omezily na dva až tři. Rozdělení souborů vesnických památkových rezervací a zón
je uveden v tabulce 2. Výsledky výzkumu pak byly publikovány v řadě publikací9,10,11,12.
Tabulka 2: Rozdělení vesnických památkových rezervací a zón mezi studenty
Student

VPR a VPZ v okrese

Student

VPR a VPZ v okrese

1

Tábor

6

Domažlice a Plzeň - jih

2

Plzeň - sever

7

jižní části okresu České Budějovice

3

Písek.

8

severní části okresu České Budějovice

4

Mělník

9

Jindřichův Hradec a Znojmo
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5

Česká Lípa

10

Prachatice a Český Krumlov

4. Hodnocení přínosu programu regenerace městských památkových rezervací pro cestovní ruch
Vzhledem k tomu, že v roce 2007 uběhlo 15 let od zahájení Programu regenerace městských památkových
rezervací a zón, který schválila vláda České republiky na podzim roku 1992 a autor tohoto příspěvků je jedním
z tvůrců tohoto programu, rozhodli jsme se zhodnotit přínosy tohoto programu pro rozvoj historických měst
České republiky. Jde o program, který poskytuje každoročně finanční prostředky na obnovu památkově
chráněných nemovitostí na území městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón
(MPZ). S ohledem na to, že počet MPR je 40 a MPZ již kolem 200, rozhodli jsme se omezit v první fázi jen na
MPR. Pro každou MPR byla navržena dvě témata bakalářských prací studentů Vysoké školy polytechnické
Jihlava: Městská památková rezervace a její regenerace - postoje občanů a veřejné správy k regeneraci a
významu pro cestovní ruch nebo postoje návštěvníků a turistů.
A) Městská památková rezervace a její regenerace - postoje občanů a veřejné správy k regeneraci a
významu pro cestovní ruch.
Cíle bakalářské práce: Zmapovat výsledky Programu regenerace městských památkových rezervací a zón za
posledních 15 let na příkladu městských památkových rezervací v České republice. Zjistit postoje občanů
k obnově památek na území městských památkových rezervací. Zjistit postoje občanů k plošné ochraně
historických center měst. Zjistit názory občanů na význam památek pro cestovní ruch v jejich městech a na vliv
turistů a návštěvníků na život ve městě. Ověřit postoje představitelů samospráv, státní správy a památkové péče
na plošnou památkovou ochranu historických center měst, pozitiva i negativa této ochrany. Formou
benchmarkingu porovnat zkušenosti jednotlivých samospráv.
Studentům byl zadán následující metodický postup: Práce se týká hodnocení výsledků Programu regenerace
MPR a MPZ a postojů občanů a veřejné správy k otázce plošné ochrany památek a významu památek pro rozvoj
cestovního ruchu ve sledovaných městech. Průzkum proběhne formou sociologického výzkumu mezi obyvateli
města a to tak, že část dotazovaných jsou obyvatelé, kteří na území MPR bydlí a část obyvatelé dalších čtvrtí
města. Počet respondentů byl určen podle velikosti města od 150 do 250. Názory veřejné správy (stavební úřad,
starosta, místostarosta, referent pro památkovou péči, pracovník památkového ústavu) byly zjišťovány formou
řízeného rozhovoru.
Studenti obdrželi i rámcovou osnovu práce: 1. Úvod. 2. Památková ochrana v České republice, městské
památkové rezervace a zóny. 3. Programy na obnovu památek na úrovni obce, kraje, České republiky, Evropské
unie (Strukturální fondy, Fondy EHP/Norsko). 4. Sběr sekundárních dat (přehled o počtu památkově chráněných
objektů a jejich technickém stavu, investiční prostředky na jejich obnovu za posledních 15 let, investiční
prostředky na obnovu infrastruktury, podpora regenerace ze strany obce, kraje, státu, EU). 5. Sběr primárních dat
(výsledky dotazníkového šetření pro občany, představitele obce a památkových orgánů). 6. SWOT analýza a
návrhová část, diskuze výsledků a závěry.
B) Městská památková rezervace a její regenerace - postoje návštěvníků a turistů
Cíle bakalářské práce: Stanovit počet a strukturu návštěvníků měst na jejichž území se nachází městské
památkové rezervace. Zpracovat profil návštěvníka a turisty v jednotlivých městech na jejichž území se nachází
městské památkové rezervace. Stanovit atraktivitu města jako turistické destinace a odhadnout ekonomické
přínosy cestovního ruchu. Porovnat strukturu návštěvníků jednotlivých měst, které budou předmětem tohoto
výzkumu a hledat příčiny rozdílů mezi jednotlivými městy.
Studentům byl zadán následující metodický postup: Student provede marketingový výzkum mezi
návštěvníky města, když dotazování proběhne na různých místech na území MPR v různé dny v týdnu a
v různém ročním období kvótním způsobem tak aby počet respondentů odpovídal předpokládanému počtu
návštěvníků v daném časovém období. Počet respondentů bude obdobný jako v předchozím sociologickém
výzkumu (150 až 250). Průzkum bude doplněn o statistická data návštěvnosti vybraných atraktivit a řízeným
rozhovorem s pracovníky samosprávy (starosta, místostarosta, pracovník infocentra, pracovník kulturní
atraktivity – zámek, hrad, muzeum ap.).
Studenti obdrželi i rámcovou osnovu práce: 1. Úvod. 2. Historie a současnost města. 3. Nabídka turistických
atraktivit ve městě. 4. Sběr sekundárních dat (infrastruktura cestovního ruchu ve městě, statistiky návštěvnosti
jednotlivých atraktivit, dostupné statistiky cestovního ruchu pro daný region, atd.). 5. Sběr primárních dat
(výsledky dotazníkového šetření pro návštěvníky). 6. SWOT analýza a návrhová část, diskuze výsledků a
závěry.
Jednotlivé MPR byly rozděleny mezi učitele VŠPJ po pěti rezervacích s tím, že v každé MPR lze zadat dvě
bakalářské práce. Rozdělení MPR mezi učitele VŠPJ je v tabulce 3. V současné době bylo dokončeno a obhájeno
15 bakalářských prací. Nejméně dalších 10 bude dokončeno v letním semestru akademického roku 2008/9.
V průběhu roku 2009 budou první výsledky publikovány v odborném tisku a na konferencích.
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Tabulka 3: Rozdělení MPR mezi učitele VŠPJ
Vedoucí BP
Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.
RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc.
Ing. Vladimír Křesťan
Mgr. Stanislava Pachrová

MPR
Tábor, Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice, Jindřichův Hradec
Třeboň, Slavonice, Kutná Hora, Lipník nad Bečvou, Příbor
Litoměřice, Terezín, Úštěk, Žatec, Kadaň
Jihlava, Brno, Kroměříž, Olomouc, Znojmo

Akad. malíř Vladimír Netolička

Nový Jičín, Moravská Třebová, Plzeň, Horšovský Týn, Domažlice

RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.

Jičín, Jaroměř, Nové Město nad Metují, Hradec Králové, Kolín

RNDr. Eva Janoušková
Ing. Věra Nečadová

Telč, Pelhřimov, Mikulov, Litomyšl, Pardubice
Štramberk, Nový Jičín, Loket, Františkovy Lázně, Cheb

5. Profil návštěvníka českých hradů a zámků
Jde o poslední výzkumný projekt na VŠPJ, na kterém se zatím podílí pouze autor tohoto příspěvku, ale
počítáme s tím, že bude rozšířen i na další učitele Katedry cestovního ruchu VŠPJ.
Cíle bakalářské práce: Student nejprve obecně charakterizuje studovaný hrad nebo zámek na základě
deskripce zjištěných faktů. Poté se zaměří na charakteristiku jeho významu jako kulturně historické památky. Na
základě zjištěných faktů se pokusí analyzovat jeho využití pro oblast cestovního ruchu, zejména z následujících
hledisek: a) řízení a ekonomika, b) návštěvnost, c) doprovodné služby, d) marketing. Z výsledků šetření se
pokusí vyvodit možné perspektivy dalšího využití.
Studentům byl zadán následující metodický postup: Řešitel shromáždí dostupné informace z literatury a
jiných obecně přístupných pramenů. Poté provede terénní šetření k doplnění údajů o profilu návštěvníka a
statistických údajů o poskytovaných službách. Především za pomoci marketingových metod zhodnotí
využitelnost státního zámku a dalších atraktivit. Na základě vyhodnocení dílčích otázek vypracuje návrh na
zvýšení návštěvnosti památkového objektu.
Studenti obdrželi i rámcovou osnovu práce: 1. Úvod. 2. Historie a současnost památkového objektu.
3. Organizace provozu památkového objektu. 4. Sběr sekundárních dat (statistiky návštěvnosti, dostupné
statistiky cestovního ruchu pro daný region, atd.). 5. Sběr primárních dat (výsledky dotazníkového šetření pro
návštěvníky). 6. SWOT analýza a návrhová část, diskuze výsledků a závěry.
V současné době je prováděn výzkum asi na 12 hradech a zámcích a to jak v majetku Národního
památkového ústavu, tak i objekty v soukromém vlastnictví. V zimním semestru byly dokončeny dvě práce:
Profil návštěvníka hradu Špilberk a Profil návštěvníka zámku Telč. Jako příklad výsledků z tohoto výzkumu
uvádíme závěry práce týkající se Státního zámku Telč, které budou publikovány v časopise COT business.
Profil návštěvníka zámku Telč13
Profil návštěvníka byl zkoumán pomocí dotazníkového šetření prováděného v prostorách zámku, především
na nádvoří či zámecké zahradě. Průzkum byl uskutečněn v turistické sezóně 2008. Během celého období bylo
osloveno 200 osob, z čehož bylo 170 rezidentů a 30 zahraničních turistů.
Nejfrekventovanějším respondentem Státní zámku Telč byla žena s trvalým pobytem v České republice ve
věku 32 let se středoškolským vzděláním, která je zaměstnána v soukromém sektoru. Bydlí v obci vzdálené 263
km, která bydlí v obci o velikosti 10 až 50 000 obyvatel. Přijela do Telče a zdejšího regionu na letní dovolenou.
Svou cestu si naplánovala individuálně. Prohlídku zámku Telč absolvovala letos poprvé a rozhodla se tak ještě
před zahájením svého pobytu. Ubytovala se v penziónu přímo v regionu a strávila zde 4 dny. Hlavní prioritou
návštěvy regionu byla kultura, konkrétně historické město a památky. Kromě zámku Telč ještě navštíví hrad
Roštejn, který je vzdálen asi 10 km. Neméně významná priorita byla i příroda, konkrétně lesy a místní krajina.
Strávila zde letní dovolenou se svou rodinou a do regionu přijela osobním automobilem. Kvalitu služeb
památkového objektu hodnotí průměrnou známkou 1,62 a případnou návštěvu by určitě doporučila svým
přátelům a známým.
Největší návštěvnost vykazuje Státní zámek Telč v měsíci srpnu. Nejvíce prodaných vstupenek bylo na
prohlídkovou trasu A, za plné vstupné a s českým výkladem. Ze SWOT analýzy plyne, že zámek Telč má
vysokou atraktivitu (natáčení známých pohádek a filmů, soutěž o nejpohádkovější hrad či zámek), je možnost
výběru ze třech prohlídkových tras, zámek má poutavý interiér, průvodcovská služba je na vysoké úrovni, má
dostatečné prostory pro odpočinek (zámecký park a zahrada), dobrý informační systém pro turisty, je tu nabídka
dalších atraktivit přímo v areálu zámku (muzeum, galerie), zámek je přímo v centru města, které je na seznamu
památek UNESCO.
Mezi slabé stránky zámku patří nedostatečná nabídka zboží v prodejně, například nabídka rodinného
vstupného, nevyvážená atraktivita jednotlivých tras (výrazně převažuje trasa A), stále výrazný sezónní charakter
návštěvnosti, malý podíl zahraničních návštěvníků, volný (bez placení) přístup do zámeckého komplexu
v turistické sezóně, chybí nabídka speciálních prohlídek (např. noční, předvánoční, hudba v prostorách zámku
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apod.), chybí dostatečné značení zámku přímo ve městě a konečně malá spolupráce zámku s dalšími
památkovými objekty v regionu.
Pro zámek byla vypočtena atraktivita, která dosahuje hodnoty 246. V současné době je k dispozici pouze
porovnání s hradem Špilberk v Brně, jehož atraktivita je třikrát vyšší14. To je ovlivněno především špatnou
dopravní dostupností a velkou vzdáleností od Prahy, takže Telč se nemůže stát místem fakultativních výletů
turistů z Prahy.
6. Souhrn a závěry
Příspěvek uvádí čtyři příklady využití bakalářských a diplomových prací při řešení výzkumných úkolů
Jihočeské univerzity České Budějovice a Vysoké školy polytechnické Jihlava, která organizoval autor příspěvku
v letech 2004 až 2008. Jsou to
a) Stanovení atraktivity turistických destinací vybraných měst České republiky.
b) Hodnocení přínosů prohlášení vesnických památkových rezervací a zón pro rozvoj obcí.
c) Hodnocení přínosu programu regenerace městských památkových rezervací pro cestovní ruch v těchto
městech.
d) Profil návštěvníka českých hradů a zámků a porovnání atraktivity jednotlivých památkových objektů pro
turisty.
Uvedený postup zadávání a vedení diplomových a bakalářských prací se ukazuje jako velmi efektivní a je
přínosem pro studenty, akademické pracovníky i pro vysokou školu. Vede studenty k týmové práci a učiteli
umožňuje efektivní vedení většího počtu absolventských prací studentů vysoké školy. Pro autora příspěvku se
stává jedním ze zdrojů publikační činnosti, neboť školy zaměřené na ekonomické obory mají obecně nedostatek
finančních prostředků na výzkum a tímto způsobem lze výzkum provádět s minimálními finančními náklady.
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PRAXE STUDENTŮ OBORU CESTOVNÍ RUCH NA VYSOKÉ ŠKOLE POLYTECHNICKÉ JIHLAVA
Stanislava Pachrová
Souhrn: Vysoká škola polytechnická Jihlava je první neuniverzitní veřejná vysoká škola v České republice, od
roku 2005 je zde akreditován studijní obor Cestovní ruch. Tříleté bakalářské studium cestovního ruchu je
profesně orientované, základním cílem školy je poskytnout studentům kvalitní, prakticky zaměřené vzdělání.
Povinnou součástí studia oboru Cestovní ruch je odborná praxe v celkové délce 1,5 semestru.
Klíčová slova: cestovní ruch, praxe, student.
Abstract: College of Polytechnics Jihlava is the first public college of non-university type in the Czech
Republic. In 2005 the course of Travel/Tourism was acredited. Three-year-bachelor education in tourism is
professionally oriented with strongly practical output. There is a required subject of practice in a field of tourism
which amount in full has 1.5 terms.
Key words: tourism, practice, student.
1.

Úvod

Vysoká škola polytechnická Jihlava je první neuniverzitní veřejná vysoká škola v České republice, od
roku 2005 je zde v rámci studijního programu Ekonomika a management akreditován studijní obor Cestovní
ruch (1). Tříleté bakalářské studium cestovního ruchu je profesně orientované, základním cílem školy je
poskytnout studentům kvalitní, prakticky zaměřené vzdělání, které absolventům výrazně usnadní začlenění se do
pracovního procesu. Zaměření studia vychází z nezbytných teoretických základů a je doplňováno o praktické
zkušenosti absolvováním odborných praxí. Povinnou součástí studia oboru Cestovní ruch je odborná praxe
v celkové délce 1,5 semestru. Propojení teorie s praxí je na VŠPJ také zajištěno zapojením odborníků z praxe do
výuky, vedení a konzultování bakalářských prací, členstvím katedry cestovního ruchu a jejích členů
v odvětvových profesních svazech a sdruženích (AHR ČR, AČCKA aj.). Pod VŠPJ dále funguje školní cestovní
kancelář, kde se studenti praktickou formou učí naplánovat, připravit a realizovat produkty cestovního ruchu.
2.

Organizace praxí

Studenti oboru Cestovní ruch na VŠPJ vykonávají během studia odbornou praxi v celkové délce
22 týdnů. Cílem povinného předmětu je seznámení studentů s postavením a předmětem činnosti různých
organizací v cestovním ruchu v České republice, nebo v zahraničí (cestovní kanceláře a agentury, hotely,
informační centra, firmy působící v kongresovém cestovním ruchu atd.). Studenti si zajišťují praxe sami podle
svého profesního zaměření. Jako podpory při hledání praxe může student využít interní databázi VŠPJ, ve které
jsou evidovány osvědčené firmy přijímající studenty školy na praxi. Dále může student využít možnosti
konzultací s referentkou praxí, která zajišťuje organizační stránku odborných praxí a jejich kontroly (3).
Vzhledem k náročnosti spojení teorie s jejím praktickým použitím je délka odborné praxe rozložena do
tří navazujících celků: 4 týdny v prvním ročníku, 4 týdny ve druhém ročníku a souvislá semestrální praxe
v šestém semestru studia. Podrobnější rozdělení praxe během studia – viz tabulka 1.
Tab. 1: Přehled praxí oboru Cestovní ruch podle doporučeného studijního plánu (2)

Na konci
2. semestru

O prázdninách
po 2. semestru

Na konci
4. semestru

O prázdninách
po 4. semestru

Odborná praxe
1 týden

Odborná praxe
3 týdny

Odborná praxe
1 týden

Odborná praxe
3 týdny

Celý 6. semestr
Souvislá odborná
praxe
14 týdnů

Týdenní praxe jsou specifické, protože probíhají formou „zájezdu“, který organizuje školní cestovní
kancelář. Ve školní cestovní kanceláři jsou na praxi studenti oboru Cestovní ruch a zde se praktickou formou učí
naplánovat, připravit a realizovat produkty cestovního ruchu - zájezdy, na kterých si jejich kolegové osvojují
dovednosti vedoucího zájezdu a průvodce cestovního ruchu. Týdenní praxe se odehrávají jak v České republice,
tak v zahraničí a jejich odbornou náplní jsou také poznatky z geografie cestovního ruchu, dějin umění, techniky
služeb cestovního ruchu a dalších odborných předmětů.
Třítýdenní, tzv. prázdninové praxe a souvislá odborná praxe musí být studentem absolvovány v provozu
podniků cestovního ruchu, kde je student v kontaktu s klienty. Student si zde osvojuje základní pracovní návyky,
propojuje získané teoretické znalosti s praktickými dovednostmi, seznamuje se s organizační strukturou firmy
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z pohledu managementu, má možnost posoudit úroveň komunikace v podniku aj. Analýzu stávajícího stavu
řízení v organizaci a zpracování vlastních názorů a řešení disproporcí teorie a praxe student provádí v seminární
práci z každé dílčí praxe. Především u semestrální praxe pak student také v praxi získává podklady pro
zpracování své bakalářské práce, kterou má možnost konzultovat s profesionály v cestovním ruchu.

3.

Vyhodnocení praxí

VŠPJ klade velký důraz na zajištění zpětné vazby z propojení teorie a praxe cestovního ruchu,
každoročně se proto zpracovávají podrobné statistiky a analýzy průběhu praxí a vytváří se návrhy na
optimalizaci systému zajišťování praxí. Garantem odborné praxe oboru Cestovní ruch VŠPJ, Mgr. Stanislavou
Pachrovou, byly provedeny analýzy praxí, které proběhly v akademickém roce 2006/07 a 2007/08. Zdroji
informací jsou hodnocení praxí studenty a také hodnocení praxí organizacemi.
Studenti oboru Cestovní ruch po každé dílčí části praxe vypracovávají hodnocení praxe formou
dotazníku. Studenti hodnotí přínosy praxe pro své další studium, osobnostní růst a budoucí profesní kariéru.
Také hodnotí míru uplatnění znalostí a dovedností získaných během dosavadního studia, mají možnost popsat
nedostatky zjištěné na praxi a podat doporučení ke změně. Z hodnocení semestrálních praxí, které proběhly
v akademickém roce 2006/07 a 2007/08 vyplývají následující zjištění:
- Semestrální odbornou praxi absolvovalo v zahraničí v prvním zkoumaném roce přes 50 % studentů, ve druhém
akademickém roce přes 40 % studentů.
- Studenti během praxe zastávali různé pracovní pozice v cestovním ruchu, zhruba třetina jich pracovala
v cestovních kancelářích a agenturách. Mezi další pracovní pozice patří například práce na recepci hotelu, práce
průvodce cestovního ruchu nebo delegáta, letuška/steward, animátor cestovního ruchu, pracovník informačního
centra, provoz penzionu, hotelu nebo restaurace apod.
- Při hodnocení uplatnění znalostí a dovedností získaných během dosavadního studia studenti většinou uvádí
dobrou nebo vyhovující úroveň vlastních vědomostí, komunikačních dovedností a schopnosti řešit pracovní
problémy na základě odborných znalostí.
- Kladně vyzdvihují studenti uplatnění znalostí a dovedností získaných především v cizích jazycích a v
odborných předmětech cestovního ruchu (cestovní ruch, geografie cestovního ruchu, management cestovních
kanceláří a agentur aj.).
- Studenti velmi vysoko oceňují uplatnění osobních vlastností a schopností během praxe, například sebeovládání
a disciplinovanosti, nebo samostatnosti v práci.
- Při hodnocení využití praxe pro další studium je studenty posuzováno například, zda absolvovaná praxe
ovlivnila nebo usnadnila volbu tématu jejich bakalářské práce. Třetina studentů v akademickém roce 2006/07
uvedla, že praxe téma bakalářské práce neovlivnila vůbec a třetina že je ovlivnila jenom minimálně, v
akademickém roce 2007/08 už však přes polovinu studentů uvádí, že praxe výběr tématu bakalářské práce
ovlivnila částečně, nebo dokonce v plném rozsahu. Polovina studentů také využila praxe k získání odborných
podkladů ke zpracovávanému tématu bakalářské práce.
- Praxe dále výrazně ovlivnila výběr volitelných předmětů v dalších semestrech vysokoškolského studia,
v akademickém roce 2006/07 u 45 % studentů, v roce 2007/08 pak u 87 % studentů.
- Jako hlavní nedostatky zjištěné v organizacích během praxe studenti uvádějí nedodržování pracovní doby,
nedostatek volna (dlouhé pracovní směny), nevhodné vybavení pracovního místa a nízké platy v oborech
cestovního ruchu.
- Při hodnocení využití vlastních schopností a pracovního potenciálu některým studentům vadila malá důvěra
organizace i přes zaučení. Tato námitka se však objevila pouze u necelých 5 % studentů a jenom v prvním
hodnoceném akademickém roce.
Součástí zpětné vazby z praxí je i druhé hodnocení každé části odborné praxe, které vyplňuje pracovník
organizace, kde student praxi absolvoval. Formou jednoduchého dotazníku má odpovědný zástupce firmy
možnost stručně zhodnotit schopnosti studenta, kvalitu jím odvedené práce a úroveň jeho odborných znalostí
vzhledem k potřebám organizace. Z hodnocení semestrálních praxí, které proběhly v akademickém roce 2006/07
a 2007/08 vyplývají následující zjištění:
- Vstřícnost a ochota studentů VŠPJ je za vysoce nadprůměrnou nebo průměrnou bez chyb oceňována téměř
všemi firmami. V akademickém roce 2007/08 dokonce za vysoce nadprůměrně ochotné označilo studenty 94 %
organizací.
- V prvním zkoumaném roce přes 60 %, ve druhém roce pak téměř 88 % firem kladně hodnotí iniciativu
studentů na praxi jako vysoce nadprůměrnou.
- V hodnocení svědomitosti při plnění úkolů nebyly zaměstnavateli u studentů shledány vážné, ale ani dílčí
nedostatky.
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- Respektování pravidel instituce studenti podle mínění organizace zvládli v naprosté většině vysoce
nadprůměrně nebo bez chyb, pouze u jednoho studenta v akademickém roce 2006/07 firma shledala dílčí
nedostatky.
- Komunikační dovednosti studentů ocenily organizace převážně jako vysoce nadprůměrné – první rok 64 %,
druhý rok 94 % firem. Vážné nedostatky v komunikativnosti studentů popsány nebyly, pouze u osmi studentů
zaměstnavatelé uvedli počáteční nesmělost a s tím související dočasné komunikační potíže, které organizace
navrhly odstranit začleněním více konverzací do osnov výuky.
- Opakovaně byly kladně hodnoceny vlastnosti studentů, jako například milé jednání, svědomitost, ochota učit se
novým věcem, šikovnost, aktivita, samostatnost apod.
- Úroveň odborných znalostí studentů byla hodnocena jako dostačující až velmi dobrá. Pozitivně byly
vyzdvihovány především schopnosti komunikace v cizích jazycích, práce s počítačem, práce s účetním
systémem a také znalosti marketingu, managementu, geografie apod.
- Více než 55 % organizací, kde studenti VŠPJ vykonávali svou povinnou praxi, na závěr hodnocení znovu
zdůraznilo svou velkou spokojenost s praktikantem.

4.

Souhrn a závěry

Obor Cestovní ruch Vysoké školy polytechnické Jihlava je koncipován jako profesně orientovaný
bakalářský stupeň ekonomického vysokoškolského vzdělání, které je výrazně prakticky zaměřené. Během studia
musí každý student absolvovat 22 týdnů odborné praxe v oblasti cestovního ruchu, což mu oproti jiným
absolventům škol poskytuje velkou konkurenční výhodu na trhu práce.
Systém organizace praxí je kvalitní, i když se stále podle podnětů získaných zpětnou vazbou od
studentů i organizací zaměstnávajících studenty zdokonaluje. Z analýzy získaných hodnocení praxí vyplývá, že
praxe byly jednoznačně vyhodnoceny studenty jako velice přínosná zkušenost do jejich budoucího profesního
života, která splnila jejich očekávání. Studenti opakovaně uvádějí, že možnost absolvování praxe během studia
na VŠPJ je velkou výhodou této školy. Řada z nich uvádí, že díky praxím si potvrdili správnost výběru
studijního oboru. Nejvíce studenti oceňují rozvoj svých komunikačních dovedností, zlepšení se v cizích jazycích
a propojení teoretických vědomostí se získáním praktických zkušeností a dovedností v cestovním ruchu.
Většina firem vyjádřila ochotu k další spolupráci s VŠPJ formou přijímání studentů oboru Cestovní
ruch na praxi, protože i pro fungování jejich organizace byla tato situace přínosem. Organizace u studentů
opakovaně kladně hodnotily milé jednání, svědomitost, šikovnost, ochotu učit se novým věcem a také odborné
znalosti na úrovni. Řada organizací si uchovala kontakty na studenty a jejich vzájemná pracovní spolupráce
pokračuje i po skončení povinné praxe.

Použité zdroje
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KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI RECEPČNÍCH V SOUVISLOSTI S ROZVOJEM
KONGRESOVÉ TURISTIKY NA VYSOČINĚ
Martina Černá, Martin Černý
Souhrn: Cílem příspěvku je stručně představit kraj Vysočina z hlediska cestovního ruchu a upozornit na možnosti
rozvoje kongresové turistiky v tomto regionu. Jedním z předpokladů tohoto rozvoje je vysoká nejenom odborná, ale
i komunikační úroveň personálu hotelů. Proto jsme v Jihlavě a jejím okolí provedli miniprůzkum, na základě kterého
jsme popsali komunikační úroveň recepčních čtyř a tříhvězdičkových hotelů.
Klíčová slova: Kraj Vysočina, kongresová turistika, komunikační schopnosti.
Summary: The aim of this contribution is to introduce the Vysočina Region in connection with the tourism and point
out possibilities for development of congressional tourism in this region. One of the presumption of this development
are high staffs skills in communication and in the field of tourism. Because of we realised a small research. Based on
this research we described receptionist´s communikation skills in four and threestars hotels.
Key words: Region Vysočina, congressional tourism, communication skills.

1. Úvod
Všechny regiony České republiky ve svých rozvojových programech prosazují na jednom z předních míst podporu
rozvoje cestovního ruchu. Regiony mají svá specifika a také jsou specifiky vnímány zahraničními turisty. Jedním
z prvků marketingového mixu působící na cestovní ruch je jeho propagace. Turisté si spojují regiony podle toho, co je
o nich dostatečně známo. Podle toho také volí, zda navštíví, či nenavštíví danou zemi. Člověk, turista žije v určité
virtuální realitě. Lákají ho příběhy a je ovlivňován asociacemi. V souvislosti s městem Praha se turistům vybavují
kulturní památky, přírodní krásy jsou spojeny se Šumavou, produkty – víno s Jižní Moravou, syrečky s Olomoucí, akce
– filmový festival s Karlovými Vary, atd.

Podle výzkumu agentury STEMMARK, a.s. [3] můžeme každý region zařadit, pokud jde o jeho atraktivnost, do jedné
ze čtyř skupin podle podílu lidí, kteří jej považují za první až třetí dle atraktivnosti.
•
Velmi atraktivní turistické regiony (minimálně 30%)
•
Atraktivní turistické regiony (minimálně 10%)
•
Málo atraktivní turistické regiony (5% - 9%)
•
Neatraktivní turistické regiony (méně než 5%)
Obr. 1 Mapa atraktivnosti turistických regionů ČR

Velmi atraktivní turistické regiony
Atraktivní turistické regiony
Málo atraktivní turistické regiony
Neatraktivní turistické regiony
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Atraktivita regionu se dá znázornit do závislosti na volnočasové aktivity. Dle [3] závislost vypadá následujícím
způsobem, kde na horizontální ose je znázorněn průměr atraktivity: 1 znamená nejméně atraktivní, 10 nejvíce
atraktivní. Na vertikální ose jsou znázorněny možnosti aktivit, přičemž aktivity byly zmíněny alespoň 10 respondenty
a maximální počet aktivit v regionu je roven 26.

Obr. 2 Závislost atraktivity regionu a možnosti aktivit

Porovnáním výše uvedených výstupů dostáváme komentář pro region Vysočina. Vysočina sice patří mezi atraktivní
region dle obr.1, ale v celkovém kontextu je z hlediska atraktivity pod průměrem ČR, obdobná situace je i v oblasti
aktivit.
Významným faktorem z hlediska rozvoje cestovního ruchu na Vysočině je existence tří památek zapsaných na seznam
kulturního dědictví UNESCO. Pro turisty jsou tyto památky zárukou historicko–umělecké hodnoty a jejich propagace je
nejlépe vnímána.

2. Kongresová turistika na Vysočině
Vysočina má vynikající dopravní polohu. Nachází se v trojúhelníku – Praha, Brno, Vídeň a vede jí ze západu na východ
hlavní silniční tepna, dálnice D1 a ze severu na jih bývalá stará císařská cesta Vídeň – Praha, dnešní silnice I/38.
Příležitost rozvoje cestovního ruchu na Vysočině je spojena s rozvojem kongresové turistiky.
Význam kongresové turistiky a její vazba na ekonomický rozvoj regionu byla prokázána v rámci výzkumu agentury
GM Consulting a CzechTourism,1 ve kterém se realizovalo 2332 kompletních interview (2207 v ČR, 125 na kongresech
v zahraničí).
Na obr. 3 je možno vidět, že kongresy pořádané v ČR jsou dvojnásobně delší než kongresy pořádané v zahraničí. Denní
útrata běžných turistů v rámci ČR je 2 500 – 3 000 Kč, u kongresové turistiky se útrata pohybuje kolem 6 000 Kč.
V zahraničí se útrata pohybuje kolem 9 000 Kč. Atraktivitu České republiky pro organizaci kongresů relativně nejvíce
podporují historické památky a finanční nenáročnost. Také z tohoto důvodu jsou památky UNESCO a výhodná
dopravní poloha příležitostmi pro region Vysočina za účelem pořádání kongresů.

1

Více informací na www.czechtourism.cz
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Obr. 3 Délka trvání akce

Pro pořádání konferencí je nutná dostatečná kapacita hotelového zázemí. Podíváme-li se do oficiální jednotné
klasifikace ubytovacích zařízení ČR pro kategorie hotel, hotel garni, pension a motel 2006 -2009 zjistíme, že jsou
požadavky zaměřeny zejména na vybavení pokoje, hygienické vybavení a servis.
Téměř chybí posouzení kvality poskytovaných služeb a komunikační dovedností personálu. Zmínka je pouze
o jazykovém vybavení, kdy pro čtyřhvězdičkový hotel je předepsáno dorozumění ve dvou cizích jazycích a pro
tříhvězdičkový hotel dorozumění v jednom cizím jazyce. Pro účely garantování kvalitních služeb jsme v okolí Jihlavy
navštívili tři čtyřhvězdičkové hotely a jeden hotel tříhvězdičkový. Otestovali jsme zde jazykovou vybavenost personálu,
konkrétně recepčních, přístup k zákazníkům a komunikační dovednosti.

3. Průzkum komunikačních dovedností
Průzkum realizovaný jednou z kvalitativních metod, rozhovorem, se skládal ze tří částí:
A. Schopnost komunikovat v cizím jazyce
Nejdříve jsme se zabývali schopnostmi recepčních komunikovat v cizích jazycích. Jak již bylo výše uvedeno, ve
čtyřhvězdičkovém hotelu má personál ovládat dva cizí jazyky. Bohužel musíme konstatovat, že náš malý průzkum
realizovaný ve třech čtyřhvězdičkových hotelích a v jednom tříhvězdičkovém hotelu v Jihlavě a nejbližším okolí
ukázal, že reálná situace klasifikaci neodpovídá. Úkolem personálu bylo zodpovědět v cizím jazyce následující
otázky:
1. Popište vybavení jednolůžkového pokoje.
2. Jaké možnosti sportovního vyžití se nachází v bezprostředním okolí města?
V případě výborných odpovědí na výše uvedené dotazy následovala otázka třetí:
3. Řekněte nám nějaké informace o regionu (historie, způsob fungování, významné osobnosti).
Jedna recepční ovládá pouze jeden cizí jazyk (angličtinu) na úrovni přibližně mezi A1 – A2. Druhá recepční sama
o sobě uvedla, že se domluví dvěma cizími jazyky, angličtinou a němčinou. Její znalost je však především pasivní
a i jednoduché odpovědi ji činí potíže. Další z námi oslovených recepčních ze čtyřhvězdičkového hotelu ovládá dva cizí
jazyky (angličtinu, němčinu) přibližně na úrovni A2 - B1, jeden cizí jazyk (ruštinu) pasivně. Z našeho miniprůzkumu
nejlépe vyšla recepční z jednoho jihlavského tříhvězdičkového hotelu, která plynně mluví dvěma světovými jazyky,
anglicky a německy, a potíže jí nečiní ani obchodní konverzace vedená v těchto komunikačních kódech.
B. Schopnost komunikovat v českém jazyce
V další části průzkumu jsme hodnotili komunikaci v českém jazyce. Recepčním byly položeny následující otázky:
1. Které památky UNESCO se nachází v kraji Vysočina? Jaké další pamětihodnosti byste nám doporučili?
2. Popište nám podmínky pořádání a rezervování prostorů pro pořádání kongresů ve vašem hotelu.
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Z hlediska obsahového jsme pouze od jedné recepční dostali uspokojivou odpověď na výše uvedené otázky, i když ani
ona neznala jednu z památek UNESCO, Zelenou horu. Ostatní námi oslovené recepční nedokázaly vhodně zareagovat
a plynule odpovědět. Snažily se neznalost omlouvat tím, že nejsou místní nebo že nepracují v hotelu dlouho. Právě
s obsahovou neznalostí odpovědí souvisí některé nedostatky její formální stránky. Na třech recepčních byla velmi
patrná nervozita, což se projevovalo hraním si s tužkou či vizitkou, roztěkanou gestikulací, opakováním slov,
pomlkami v řeči a neudržením logičnosti a souvislosti projevu. ICIÁ
Recepční, která dokázala adekvátně zareagovat, používala v komunikaci v českém jazykovém kódu souvětí s více než
dvěma větami jednoduchými, dále rozvíjející přídavná jména a hodnotící výrazy. Slova neopakovala, ale vhodně je
nahrazovala synonymy. Z hlediska spisovnosti a nespisovnosti jsme zaznamenali výlučně prvky spisovné, konkrétně
prvky hovorové češtiny. U dalších recepčních se v komunikaci objevily také nářeční prvky. Jejich odpovědi se skládaly
především z vět jednoduchých, jejichž návaznost a logičnost nebyla správná. Často hledaly slova pro vyjádření
a pomáhaly si vycpávkovými slovy. Odpověď jedné mladé dívky rušila špatná výslovnost hlásek r, ř.
C. Celkové hodnocení projevu z hlediska verbální i neverbální komunikace, image a základních dovedností
řečníka
Pozornost jsme věnovali také celkovému působení projevu jednotlivých mluvčí, souladu verbální a neverbální
komunikace, image a základním dovednostem řečníka. Ke vzhledu a úpravě zevnějšku recepčních nemáme žádné
námitky. Všechny byly oblečeny do uniformy a také jejich účes a líčení bylo přiměřené pracovnímu prostředí. Problém
jim činilo udržení očního kontaktu, zvláště jedna recepční se celou dobu rozhovoru dívala do počítače nebo do stolu.
Nedostatky vidíme také v neschopnosti tří recepčních udržet a dále vést komunikaci. Zvládání trémy také hodnotíme
negativně – hraní si s tužkou, vizitkou, prstýnkem nebo vlasy či zmatené rychlé pohyby rukou nepatří k základním
projevům správného řečníka. Tři recepční působily nesebevědomě, mluvily pomalu, monotónně a nevhodně kladly
pauzy.

4. Shrnutí a závěr
Z tohoto miniprůzkumu vyplývá, že je nutné věnovat více pozornosti komunikačním dovednostem personálu hotelů
v kraji Vysočina. Problémy činí nejenom souvislý projev v cizích jazycích, ale i v českém jazykovém kódu. Základem
rozvoje kongresové turistiky v našem kraji je schopnost personálu ubytovacích a vzdělávacích zařízení kvalifikovaně
nabídnout možnost realizace kongresu klientům. V případě jeho konání zvládnout komunikaci s účastníky mluvícími
různými jazykovými kódy. Po výše popsaném mimiprůzkumu bychom si ani jeden hotel pro ubytování kongresových
hostů nevybrali, i když prostředí a zázemí se nám líbilo.
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2. Buchtová, B.: Rétorika. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-0868-X.
3. STEM/MARK, a.s. Motivace k návštěvě turistických regionů ČR, 2004
4. GM Consulting a agentura CzechTourism. Profil návštěvníků kongresů, 2004
5. www. czechtourism.cz.
Kontaktní údaje:
Mgr. Martina Černá, Ph.D. Katedra cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16, 586 01, Jihlava.
GSM: 774 998 489, e-mail: cernam@vspj.cz.
RNDr. Ing. Martin Černý, MBA. Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 16, 586 01 Jihlava. GSM: 724 650 105,
e-mail: cerny-m@kr-vysocina.cz.
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POZNEJTE GUSTAVA MAHLERA – VZDĚLÁVACÍ FUNKCE V CR
Vladimír Křesťan
Souhrn: Dlouhodobým záměrem města Jihlavy je propagace hudebního genia Gustava Mahlera a jeho díla.
Stmelující myšlenkou projektu je vytvoření centra setkávání tří kultur – české, židovské a německé, které se také
významně prolínají v jeho díle.
Příspěvek mapuje možnosti služeb CR v nově budované infrastruktuře pohledem aktivit regionální vysoké školy.
Klíčová slova:
Projekt „Poznejte Gustava Mahlera“ – vzdělávací funkce CR
Projekt „Turisté vítejte v Jihlavě“ – služby CR
Projekt „Kulturní centrum při cizojazyčné knihovně Vysoké školy polytechnické Jihlava“
Etická stránka komerční komunikace a moderní výstavnictví
Summary:
The long-term intention of the town of Jihlava is the promotion of the music genius Gustav Mahler and his work.
The uniting idea is the creation of the centre of meeting of three cultures - Czech, Jewish, and German, which
blend significantly in his work.
This contrubition is trying to map the options of services of Travel/Tourism in the newly built infrastructure
from the point of view of activities of the regional college.
Key words:
Project „Get to Know Gustav Mahler“ the educational function of Travel/Tourism
Project “Tourists, Welcome to Jihlava“ – Travel/Tourism services
Project “The Centre of Culture at the Library of Foreign Languages at the College of Polytechnics Jihlava“
Ethical side of commercial communication and the organization of exhibitions

1. Úvod
Ke zvýšení turistické atraktivity městské památkové rezervace Jihlava se magnetem v efektivní organizaci cest
domácího i zahraničního CR v regionu Vysočiny s přihlédnutím zejména k historické, kulturní i geografické
významnosti města a blízkého okolí staly zejména tyto aktuálně řešené projekty:
a) rekonstrukce domu světového hudebního skladatele Gustava Mahlera v projektu „Poznejte Gustava
Mahlera“ – infrastruktura v CR
b) projekt „Turisté vítejte v Jihlavě“ – služby v CR
c) projekt „Kulturní centrum při cizojazyčné knihovně Vysoké školy polytechnické Jihlava“
Příspěvek VŠPJ chce podpořit moderní pojetí expozice a muzejnictví s ohledem na efektivnost vynakládaných
prostředků samosprávou při respektování historicky-etické stránky v komerční komunikaci. Úcta ke kulturně
historickým faktům zde musí prolínat s moderními trendy využití atraktivit cílovými skupinami, nezanedbatelný
je přitom andragogicko-didaktický přínos a poznávací procesy s tím související. Skvosty, které má město
Jihlava k dispozici, musí přinášet kromě profitů z rostoucí návštěvnosti i využití v každodenním životě domácích
občanů. Příspěvek dále seznamuje s projekty zabývající se těmito tématy.
2. Projekt „Poznejte Gustava Mahlera“ – kategorie infrastruktura CR
Předmět projektu
Předmětem projektu je rekonstrukce Domu Gustava Mahlera (dále jen DGM), Znojemská 4, Jihlava a jeho
nové využití. Jedná se o nemovitou kulturní památku nacházející se v městské památkové rezervaci.
Do tohoto domu se rodina Gustava Mahlera přestěhovala v roce 1860 z Kališť u Humpolce.
Město Jihlava zprovoznilo dům v roce 1996 jako centrum setkávání tří kultur. V dolní části domu byla zřízena
nekuřácká kavárna (je provozována soukromým subjektem), v prvním patře přednáškový sál, v druhém patře
vznikl výstavní prostor a kanceláře, ve třetím patře pak bytová jednotka. Dům provozovaly Služby města Jihlavy
a Městská knihovna. V roce 2006 byla v prvním patře (v přednáškovém sále) umístěna stálá expozice, která
přestavuje život a dílo Gustava Mahlera. Ve druhém patře byl prostor využíván pro příležitostné výstavy
regionálních umělců, funguje zde také kancelář Spolku Dům Gustava Mahlera (spolek je v nájmu). Tyto prostory
ale byly poměrně málo využívány (výstavy se konaly nepravidelně). V roce 2008 byl změnou zřizovací listiny
dům převeden zpět do přímé správy města a město má zájem na zatraktivnění domu a jeho širším využití

156

s ohledem na osobnost Gustava Mahlera. Od 1.7.2008 je provozovatelem objektu znovu město. V současné době
je v podkroví domu pronajatý byt, nájemní smlouva končí 31.12.2008.
Klíčové aktivity, návaznost na rekonstrukci DGM
Dlouhodobým záměrem města je propagace hudebního génia Gustava Mahlera a jeho díla. Stmelující
myšlenkou bylo zároveň vytvořit obraz Jihlavy jako místa, kde docházelo ke střetávání tří kultur – české,
židovské a německé. Gustav Mahler je typickým příkladem – v jeho životě se všechny kultury významně
prolínají.
2a. Výzva ke zpracování scénáře expozice včetně řešení interiérů pro Dům Gustava Mahlera v Jihlavě
Výběrové řízení je vypisováno v souladu s § 6 a § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, a vnitřním předpisem č. 4/08 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek statutárního
města Jihlavy a dále s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu ROP
NUTS II Jihovýchod 2007 – 2013 jako veřejná zakázka malého rozsahu.
Název a adresa zadavatele
Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. č. 1, 586 28 Jihlava, IČ 00286010.
Vymezení předmětu plnění zakázky malého rozsahu
Předmětem zakázky je vypracovat základní koncepci scénáře expozice a následné projektové dokumentace pro
Dům Gustava Mahlera v Jihlavě v členění:
1) Scénář AV programů a scénář expozice včetně řešení interiéru v rozsahu vymezeném zadávacími podklady.
2) Technologický projekt AV techniky včetně požadavků na stavební úpravy (elektrickou energii případně další
instalace). Projekt bude vycházet ze studie expozice dle bodu 1) a bude obsahovat:
- způsob osvětlení, ozvučení, použití elektro a AV techniky (slaboproud, silnoproud) atd.
- veškeré potřebné související stavební úpravy interiéru včetně dokončujících konstrukcí a povrchových
úprav, PD interiérů expozice
- návrh řídicího systému ovládání světel a AV techniky
- výkaz výměr, rozpočet.
Základním námětem pro novou expozici je:
-

Gustav Mahler, dirigent a hudební skladatel
G. Mahler narozen v Kalištích u Humpolce, jeho životní cesta přes Jihlavu do Vídně
studium na gymnáziu
rodina Gustava Mahlera – otec Bernard, který vyráběl likéry (např. možnost propojení s modelem
destilace), matka Marie (roz. Herrmannová). Dále Justina Mahler (sestra) a ostatní sourozenci.
manželka Alma Mahler a její osobní život
první vystoupení G. Mahlera
představení osobnosti G. Mahlera (jako člověka, co dokázal, porovnání s dobou kdy žil, podmínky
cestování), současníci Gustava a Almy Mahler
expozice o židovské a německé kultuře v Jihlavě (vytvoření scénáře expozice o těchto dvou
kulturách)

Expozice musí obsahovat:
- možnost návštěvníka nahlédnout na tuto významnou osobnost z několika úhlů pohledu (umělec, člověk,
syn, otec, bratr, student, muž…)
- audiovizuální prostředky
- dětskou sekci se zábavnými interaktivními prvky, virtuální hru (naučení not, dirigentských pohybů,…)
- ozvučení domu
- prostor pro projekci
- funkční modely
- návrh struktury webové aplikace s využitím moderních IT prvků (využití pro AV techniku)
- uzpůsobení expozice pro handicapované osoby
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Uchazeč je povinen do své nabídky zahrnout veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba
k provedení a předání předmětu díla.
Návrh scénáře musí být v souladu s památkovou hodnotou budovy, projektovou dokumentací odsouhlasenou
příslušným stavebním úřadem v souvislosti s vydaným stavebním povolením a stávající expozicí.
Nabídky budou hodnoceny podle níže uvedených kritérií:
Způsob hodnocení nabídek
- výtvarně prostorový návrh na expozici, v grafické podobě, dispoziční názor řešení expozice s legendou
(35 % váha hodnocení)
- originalita řešení a jeho výjimečnost (15 % váha hodnocení)
- finanční výhodnost (15 % váha hodnocení)
- soulad s památkovou hodnotou budovy (5 % váha hodnocení)
- vybraný detail expozice, který by osvětlil použité materiály nebo výstavní fundus, způsob osvětlení,
ozvučení, atd. (10 % váha hodnocení)
- soulad s projektem a s vydaným stavebním povolením na stavebně-technickou obnovu budovy (10 %
váha hodnocení)
- termín dodání (10% váha hodnocení)
Nabídka musí být podána do 30. 1. 2009 do 10.00 hodin (rozhodující pro podání je datum a čas příjmu nabídky
na podatelně magistrátu) a bude zpracována v českém jazyce a podepsána oprávněnou osobou uchazeče.
Výsledek výběrového řízení
Vítězem výběrového řízení se stala firma „M plus“ spol.s.r.o. IČ 43001 432
Čestné prohlášení jednatelky o realizovaných zakázkách
Níže podepsaná JUDr. Kateřina Soukupová, jednatelka uchazeče, firmy „M plus“ spol. s r.o., IČ 43001432,
prohlašuje, že v posledních třech letech společnost realizovala tyto zakázky obdobného charakteru:
Muzeum Bohuslava Martinů, Polička
• dodávka komplexní studie prezentace osobnosti a díla B. Martinů vč. projektové dokumentace.
Zakázka získaná na základě konkurzního řízení.
• projekt: Martin Březina
• objem:164.000 Kč
• termín realizace: 04/06 - 08/06
• objednatel: Město Polička
• kontaktní osoba: Mgr. Junek, ředitel Muzea BM, tel. 461 725 769
Muzeum Bohuslava Martinů, Polička
• 2. etapa projektových prací Centra Bohuslava Martinů
• projekt: Martin Březina
• objem: 180.000 Kč
• termín realizace: 04/07 – 06/07
• objednatel: Město Polička
• kontaktní osoba: Mgr. Junek, ředitel Muzea BM, tel. 461 725 769
Informační centrum České Švýcarsko, Krásná Lípa

• studie, projektová dokumentace expozice
Zakázka získaná na základě konkurzního řízení.
• projekt: MgA. Jakub Turek
• objem: 376.000 Kč
• termín realizace: 08/06 – 02/07
• objednatel: MÚ Krásná Lípa
• kontaktní osoba: Mgr. Marek Mráz, tel. 412 383 000
Profesní životopisy
MgA. Jakub Turek, architekt spolupracující s „M plus“ od r. 2002
- autor výtvarně-prostorového řešení a PD interiérů IC České Švýcarsko
IC Hučák v Hradci Králové, spoluautor řešení IC Richard (SÚRAO) v Praze

v Krásné

Lípě,
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Ing. Jaroslav Havlíček – AV technika a projektování
- projekt AV techniky pro Památník Dr. Emila Holuba v Holicích, projekt a realizace expozice Pilsner Urquel
Plzeň, projekt a realizace Ostravského muzea
Martin Březina – scénograf a architekt
- autor projektu interiéru a výtvarně-prostorového řešení Centra Bohuslava Martinů v Poličce, autor výtvarněprostorového řešení stálých expozic Památníku M. Burgiby v Tunisu, Expozice Kartágo v Tunisu.
ak. arch. David Vávra – architekt
- autor výtvarně-prostorového řešení a projektu interiéru Památníku Dr. Emila Holuba v Holicích, autor
projektů mnoha úspěšných výstav např. „Pražské kovárny“ v Muzeu hl. m. Prahy v r. 2008, spoluautor TV
pořadu „Šumná města“ apod.
Jiří Brynda – ak. malíř a scénograf
- autor projektu včetně realizace Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, Památníku
W.A.Mozarta v Praze, Expozice šperků na zámku v Sychrov
2b. Zpracování vítězné nabídky
Předkladatelé nabídky při jejím zpracování vycházeli ze zadávacích dokumentů poskytnutých investorem,
obhlídky prostor s již existující expozicí a dále svých zkušeností, které s řešením obdobných zadání získali.
Úžasnou inspirací pro zamyšlení se nad pojetím řešených prostor byl sám genius loci objektu, místa dýchajícího
historií, která je citlivě skloubena s moderními technickými prvky doby současné. S tímto jen zdánlivým
kontrastem, který nás oslovil již při vstupu, jsme se rozhodli pracovat i v našem návrhu a pokusit se tak zdárně
pokračovat v udržení atmosféry, kterou je dům zásluhou uživatele naplněn.
Doplnění stávající expozice
Stávající expozice s informačními panely bude doplněna audiovizuálním informačním systémem. Jde o
celkové oživení a zatraktivnění expozice. Bude realizováno 12 krátkých tříminutových videosekvencí
z Mahlerova života ve třech jazykových verzích – CZ, EN, DE. Aniž by bylo nutné měnit současnou podobu
expozice, dostává se do hry bohatý informační obsah. Krátká, např. čtyřminutová, videosekvence reprezentuje
více než jednu normostranu psaného textu. Je-li obsah kvalitně filmařsky zpracován, diváka nenudí. Druhá
místnost stávající expozice bude doplněna multimediální encyklopedií o životě a díle Gustava Mahlera. Jedná se
vytvoření reprezentativního titulu, který prostřednictvím časové osy, dobových fotografií, historických
dokumentů, hudebních ukázek a dalších vizuálních prvků ukáže život, dílo a dobu Gustava Mahlera. Projekt
počítá s rozšířením expozičních prostor věnovaných Almě Mahler, tradici židovské a německé kultury v Jihlavě.
V této souvislosti budou vyrobeny nové výstavní panely tak, aby graficky navazovaly na stávající expozici,
budou vybaveny audiovizuální technikou.
Galerie
Galerijní prostory budou v rámci projektu opraveny a vybaveny novým závěsným systémem tak, aby
vyhovovaly současným trendům a pojetí celého projektu. Výstavy, které se budou v prostorách konat, budou
tematicky spojené s osobností a životem Gustava Mahlera.
Sklepní prostory
V současné době nevyužívané sklepní prostory by měly rozšířit návštěvnické prostory. Sklep má návštěvníka
seznámit s dobovým postupem pálení kořalky a výroby likérů. Na obrazovce poběží animace technologického
procesu (cca 4 min.) a pro srovnání krátký čtyřminutový film, natočený v prostředí reálné pěstitelské pálenice
na současném venkově. Pořady budou provedeny ve třech jazykových verzích – CZ, EN, DE. Dále bude prostor
vybaven funkčním modelem.
Poslechová (přednášková) místnost
Poslechová místnost má návštěvníka seznámit s ukázkami Mahlerovy hudební tvorby. Bude realizováno cca 13
krátkých čtyřminutových videosekvencí s ukázkami díla komentovanými populární formou ve filmovém
průvodci (10x symfonie a 3x písně). Videopořady budou provedeny ve třech jazykových verzích – CZ, EN, DE.
V případě potřeby bude prostor využíván také ke komornějším přednáškám.
Celý objekt bude vybaven informačním pultem, vitrínami a dalším potřebným nábytkem a velmi atraktivně
vymalován (např. použití Hoffmanových vzorů).
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Představa o použitých materiálech v nové části expozice
Navrhovatelé předpokládají, že materiály, z nichž bude vyroben fundus, budou odpovídat tématu. V suterénní
části v expozici Rodina budeme převážně pracovat se dřevem resp. dýhami, lehkými nosnými konstrukcemi,
laťovkami, sklem resp. plexisklem. Grafické heslovité popisky s vhodně zvoleným typem písma budou
umisťovány jak přímo na sklo, tak na fundus (s podkladem fólie s UV ochranou) v části laboratoř kombinujeme
starobylé vybavení palírny, pracovní pult, sezení s moderními AV zařízeními.
V části ve 2. NP bude expozice o židovské a německé kultuře z větší části chápána jako scéna, materiály figur,
oblečení atd. připomínající realitu, repliky nábytku, nádobí, atd. I zde popisky, grafika vždy představují tisk na
fólii s UV filtrem nebo sklo.
Ve 3. NP je představa architekta kombinace dřevo, sklo, kov. Dřevěné (dýhované) části fundusu v pastelových
odstínech dřeva s kontrastem k černobílým portrétům / fotografie, doplněné vhodným laděním grafiky, popisek a
textů.
Návrh řešení pro handicapované osoby
Domníváme se, že přesun postižených osob z podlaží do podlaží (týká se vozíčkářů, lidí s vadami zraku, špatně
chodících starých osob apod.) se musí řešit dostupností výtahem v stavebním projektu rekonstrukce.
Pokud jde o pohyb po jednotlivých podlažích, tvůrci nových expozic Domu G.M. předpokládají bezbariérové
řešení podlah, dostatečně široký prostor pro průjezd vozíčkáře, či průchod člověka o holi, doplněné sezením pro
odpočinek v průběhu prohlídky.
Pokud jde o zrakově postižené, navrhujeme doplnit základní popisky či tištěné materiály o Brailovo písmo a
nabízet zapůjčení audioprůvodce po všech expozicích.
Osobám s postižením sluchovým jsou k dispozici popisky, texty, event. titulky u AV programu v AV sále i
Expozici G. Mahlera.
Pokud jde o doplnění všech částí expozic o popisky slepeckým písmem, titulkování AV programů (Člověk,
skladatel a dirigent G. Mahler), doplnění informačního systému po budově, event. 10 stránkový katalog
v nákladu 1000 ks, odhadujeme náklady podle použitých materiálů mezi 60 – 80.000 Kč.
Celkové pojetí objektu
Celkové pojetí objektu by mělo rozšířit nabídku pro návštěvníky a to především pro školy. Zde je uvažováno
s úzkou návazností na projekt „Turisté, vítejte v Jihlavě“.
3. Projekt „Turisté vítejte v Jihlavě“

– kategorie služby v CR

Produkt
Tento projekt umožní městu jako destinaci se poprvé v jeho historii samostatně prezentovat na vybraných
veletrzích v zahraničí a dále umožní přejít k intenzivnější a údernější propagaci území.
Osobnost Gustava Mahlera
Jedním z produktů je také balíček aktivit týkající se světoznámé osobnosti Gustava Mahlera. Tento produkt je
úzce navázán na projekt „Poznejte Gustava Mahlera“ a tvoří jeho „měkkou“ část. Obsahem je vytvoření
multimediálního CD v jazykových mutacích minimálně česky, anglicky, německy. Obsahově se bude blížit
aplikaci, která bude funkční na kioscích umístěných v Domě Gustava Mahlera včetně efektů (virtuality, animace
apod.). Konkrétní rozsah vzejde z jednání s dodavatelskou firmou. Tento druh produktu je vhodný pro všechny
typy návštěvníků, které osobnost génia zaujme. Bude vhodným podkladem také pro studium osobnosti G.M.
Další součástí bude brožura o GM ve čtyřech mutacích (čeština, angličtina, němčina, holandština), v nákladu
4000 ks celkem. Formát A5 nebo A4/3, papír 115 g, cca 30-40 stran, barevnost 4/4, V1. V posledních několika
letech nebyla taková brožura vydána. Výstup bude v omezeném množství určen také k prodeji.
Dále budou vydány čtyři druhy letáků – Gustav Mahler, Alma Mahler, Židé v Jihlavě, Němci v Jihlavě.
Jazykové mutace (čeština, angličtina, němčina), náklad celkem 10000 ks, recyklovaný papír, 150 g, 4/4, A4.
Počítá se s vytvořením nového webového portálu. Stávající stránky o GM nejsou již vyhovující. Tento portál
bude obsahovat více informací a interaktivní formou bude lákat návštěvníky. Bude vytvořen v jazykových
mutacích (čeština, angličtina, němčina, holandština, francouzština, španělština, italština). Výzkum návštěvnosti
akceptuje fakt, že téměř 33 % návštěvníků si našlo informace právě na internetu.
Zaměření pro školy
Jako jedna z velmi významných cílových skupin se jeví školy a školní výlety. Připravovaný produkt, který bude
nabízen školám, obsahuje informační tištěný leták. Ten bude distribuován na veletrzích, vkládán do učitelských
novin. Dále bude zpracován pracovní sešit pro školy, který bude obsahovat různé úkoly a informace. Důležitou
součástí bude využití Domu Gustava Mahlera a nově budované interaktivní expozice. Záměrem je zapojit děti
více do činností, které souvisí s různými vyučovanými předměty (fyzika – model destilace, hudební nauka –
hudba Gustava Mahlera a dirigentský interaktivní kurz, informatika – různé aplikace a dotykové obrazovky,
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dějepis – historie města, významné osobnosti, dolování. Nezapomíná se ani na volnočasové aktivity: tělesná
výchova – Vodní ráj, přírodověda – ZOO, výtvarná výchova – galerie v DGM, zeměpis – hra založená na využití
GPS). Produkt bude propagován v učitelských novinách, na učitelském portále, v rozhlase, na veletrzích a
v neposlední řadě budou školy obeslány nabídkou. V rámci tohoto produktu budou nakoupeny GPS, které si pak
školní skupiny mohou zapůjčit a zapojit se tak do připravené hry. Dále si budou moci zakoupit zvýhodněnou
kartu na vstupy do jednotlivých objektů. Součástí je také dovybavení prostoru parkánu stoly s lavičkami a
poutačem (stojan). Tento prostor bude nabízen k využití pro dobu oběda. Školy si budou moci zapůjčit piknik
koše s jídlem a v uzavřeném prostoru poobědvat.
V budoucnu se předpokládá zvětšení dostupnosti informací pomocí IT tak, aby mohly sloužit k studijním
účelům, spolupráci se školami i plnit funkce celoživotního vzdělávání. Není bez zajímavosti, že například
senioři-studenti Univerzity třetího věku na VŠPJ ve studijním oboru „ Z historie našeho regionu“, mají ve
druhém semestru převažující studijní náplní významné stavby a osobnosti kraje. Z této oblasti pak volí témata
závěrečných prací, což představuje při průměrném počtu 20 uchazečů nezanedbatelný a využitelný badatelský
potenciál.
Služby informačního centra
Audio průvodce
Projekt počítá s rozšířením služeb a komfortu pro návštěvníky ve formě audio průvodců. Tyto přístroje budou
k zapůjčení na jednotlivých provozovnách a budou obsahovat jak vnitřní prohlídky vytipovaných objektů, tak
možnost prohlídky města po navržených okruzích. Tato služba může být využívána jak pro tuzemské tak pro
zahraniční návštěvníky. Audio průvodce je dnes standardem v turistických destinacích a zvyšuje komfort
uživatelů. Bude pořízen v šesti jazykových mutacích.
Tématické vycházky
Navazují na všechny aktivity projektu. Pro návštěvníky budou vytvořeny tematické procházky městem. Budou
alternativou pro turisty, kteří z různých důvodů nemohou využít služeb profesionálního průvodce. Stanou se také
stmelujícím prvkem pro skupiny turistů složených z různých národností.
Další nové služby
Mezi další nově poskytované služby patří pořízení lyžin k překonávání bariér mezi podlažími v IC na radnici.
Dále bude pořízení software, který umožní výrobu nebo úpravu šablon vytvořených v rámci design manuálu
města. Dosud se výroba těchto produktů neefektivně nakupuje u externích dodavatelů. Pro práci skupiny
cestovního ruchu a tvorbu budou prostory vybaveny flipchartem.
Mediální a propagační kampaň
Webové stránky
Z marketingových výzkumů je známo, že 33 % návštěvníků se dozvídá informace o městě prostřednictvím
internetu. Nutnou součástí úspěšné marketingové komunikace jsou tedy atraktivní a účelné, turistické, webové
stránky města.
Dnes jsou k dispozici webové stránky, v jazykových mutacích čeština, angličtina, němčina ale bohužel
neobsahují žádné interaktivní prvky. Záměrem projektu je weby rozšířit o další jazykové mutace (holandština,
italština, španělština, francouzština) a doplnit je o prvky typu flash a virtuální prohlídka. Dále projekt uvažuje
zapojit dvě webové kamery pro webové stránky. Takové kamery umožní návštěvníkům stránek pohled přímo do
centra města. Dále budou vytvořeny tipy na výlet a formou vyhledávače si tak bude moci uživatel sám vytvořit
vlastní produkt CR. V budoucnosti se počítá s obousměrnými webovými stránkami, což umožňuje online
objednávky apod. Nedílnou součástí je monitoring přístupů na web, a to jak na městský web, tak i na web
Gustava Mahlera, což umožní zpětnou vazbu. Předpokládaný textový rozsah cca 120 stran. Dále budou stránky
obsahovat množství fotografií a několik virtualit.
Pokud bude projekt úspěšně ukončen, pak je také reálný předpoklad zvýšení návštěvnosti webových stránek
města.
Tištěné materiály, propagační předměty
Již tradičně si propagační materiály udržují jedno z předních míst na žebříčku zdrojů informací pro návštěvníky.
V rámci projetu bude vydáno několik tištěných materiálů, zaměřených na různé cílové skupiny.
• Průvodce městem – jedná se o materiál, který v současnosti v aktuální nabídce chybí. Materiál bude vydán v
následujících jazykových mutacích (čeština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština).
Průvodce bude obsahovat tématické procházky městem za historickými památkami, základní informace o
městě, náměty na výlety do okolí města a další. Průvodce městem má výsledný formát A4/3, papír 115 g,
obal 250 g, vazba V1, cca 44 stran. Tento materiál bude zastřešujícím pro již zrealizované sady letáků ve
stejném designu.
Náklad celkem 9 000 ks. Výstup je v omezeném množství určen také k prodeji.
• Nástěnný kalendář – je žádanou doplňkovou formou propagace. Jeho smysl je spatřován především jako
vyšší úroveň prezentace města a je určen pro partnery, odborníky pracující v cestovním ruchu, na veletrhy
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apod. Kalendář bude mít formát A3/3, 14 listů 4/0, 200 g recykl, vazba twin ware. Náklad 1400 ks. Poslední
list kalendáře tvoří přehled všech listů a tiráž. Výstup je v omezeném množství určen také k prodeji.
• Kreslená mapa města – bude sloužit především jako orientační pomůcka pro návštěvníky, pracovníky
infocenter a pro účast na veletrzích. Kreslená mapa zahrnuje centrum města. Bude na volných listech
formátu A3, 4/4, papír max 150 g, druhá strana bude využita k informacím o památkách apod. Náklad 5000
ks.
• Publikace o městě - formát B5 a rozsah cca 72 stran. Publikace by měla být doplněna velkými barevnými
fotografiemi a bude sloužit jednak pro propagační účely města (návštěvy, výstavy, partnerství apod.), jednak
pro návštěvníky města. Publikace přinese více informací o městě a jeho atraktivitách. Obálka: papír 300g,
4/4, vnitřek: 150 g recykl 4/4, 72 stran, vazba lepená V2. Jazykové verze: Č - 2000 ks, A - 2000 ks, N 2000 ks. Výstup je v omezeném množství určen také k prodeji.
• Bude vydáno pexeso s fotografiemi atraktivit ve městě. Je součástí produktového balíčku pro školy. Bude
sloužit k propagaci především pro školy a děti. Materiál 300 g recykl, 4/4, náklad 1000 ks, určeno pro
tuzemský trh.
• Omalovánky budou také určeny především dětem, jsou součástí produktového balíčku pro školy. Formát
A5, 4/4 , papír 125 g, V1, náklad 2000 ks. Určeno pro tuzemský trh. Výstup je v omezeném množství určen
také k prodeji.
• Pohlednice jsou velmi žádaným propagačním materiálem především na veletrzích cestovního ruchu. Město
dosud nevydávalo svoje vlastní pohlednice. Jelikož úroveň nakupovaných materiálů není dostatečná,
rozhodlo město o vlastní edici. Bude vydáno pět motivů 1000 ks. Formát A6, pohlednicový papír, 4/1.
Výstup je v omezeném množství určen také k prodeji.
• Propagační psací bloky budou vydány ve formátech A4, A5 a A7 á 30 listů. Design vychází ze schváleného
design manuálu. Bloky budou sloužit k propagaci při různých příležitostech. Budou vydány v nákladech
1000 ks, 1500 a 2500. Recykl 100 g, 4/0, lepená vazba.
• Papírové kelímky - bude pořízena výseková forma. Kelímek je formou výseku vydán na formátu A4 s
návodem a každý si tento výrobek může složit. Papír recykl 300 g, 4/0. Budou vydány čtyři motivy
v celkovém nákladu 2000 ks.
• Leták pro školy je podpůrným materiálem, který bude propagovat produktový balíček určený výhradně pro
školy. Formát A4/3, 2 skl., 4/4, recykl 150 g, náklad 5000 ks viz produkt pro školy.
• Leták sakrální památky bude určen mimo jiné také pro polský trh. Formát A4/3, papír 150 g, 4/4, náklad
2000 ks (Č, Pol).
• Letáček pro vkládání do Učitelských novin formát A4/3, 4/0, recykl 150 g, náklad 13000 ks.
• Pracovní sešit – formát A5, barevnost 4/4, papír 120 gr, vazba V1 (formát omalovánkového bloku), 2000 ks
• Propagační předměty – tužky, cyklistická láhev, tašky, hrnky, pastelky, obal na CD, klíčenky.
Všechny materiály budou v souladu s design manuálem města a grafickým manuálem ROP. Materiály budou
distribuovány prostřednictvím veletrhů, informačních center, zahraničních zastoupení a center apod. a používány
jako prostředek podpory prodeje destinace.
Veletrhy
Město Jihlava bylo dosud prezentováno na veletrzích pouze prostřednictvím Kraje Vysočina (tuzemsko
i zahraničí), pouze na veletrhu Regiontour má město vlastní expozici. Zkušenost z veletrhů je velmi cenná
(osobní kontakt s určitým vzorkem návštěvníků, navázání kontaktů s CK, TO či novináři apod.) spolu se zpětnou
vazbou, kterou nyní město nemá. V souladu se závěry marketingového výzkumu a cílovými skupinami, byly
vytipovány následující akce. K zabezpečení veletrhů bude pořízen notebook, externí disk a fotoaparát. Odbor
magistrátu, který zabezpečuje cestovní ruch, tímto vybavením nedisponuje. Dnes jde již o standardní vybavení.
Tato technika bude využívána také pro další aktivity v rámci projektu.
Přímá účast na veletrzích v zahraničí bude v rámci expozice agentury CzechTourism na 5 akcích (pro rok
2008/09 Vakantie Utrecht, Slovakiatour Bratislava, Ferienmesse Vídeň, TT Varšava).
Inzerce, reklama
Jedním z důležitých nástrojů propagace je inzerce. Na rozdíl od let minulých je v tomto projektu využito jiných
médií (společenský tisk, internetová reklama)
• Inzerce v Travel Service Magazine – 2x zima 2008 a 2009, rozsah A4/3, vychází 2x ročně. Palubní časopis
naší největší charterové letecké společnosti s ročním objemem přes milion pasažérů.
• TIM – 2x v roce 2009, rozsah A4/2. Turistický Informační Magazín o cestovním ruchu a turistice TIM
vychází devětkrát ročně v češtině i angličtině nákladem 20.000 výtisků. Jeho distribuce je zajištěna
prostřednictvím sítě informačních center a hotelů po celé České republice.
• COT – 2x, rozsah A4/2. Nezávislý časopis pro profesionály v cestovním ruchu.
• Inzerce v průvodci Around Prague (2x) – 2 str.
• Inzerce v Učitelských novinách 1/3 strany (5x), vkládání letáků
• Inzerce ve společenském tisku typu Tina, Blesk, Rytmus života apod. v rozsahu ½ strany, pět opakování.
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•
•
•
•

Internetová reklama – na portálu IDOS bude umístěn banner, je počítáno se dvěma opakováními (jedná se o
roční cyklus)
Internetová reklama – portál učitelských novin (2x).
Odvysílání spotů v rozhlase pro podporu nabídky školám. Rozhlasová stanice bude vybrána dodatečně.
Obeslání českých center a zastoupení v zahraničí tištěnými materiály nebo CD nosiči.
4. Oblasti nabídky spolupráce DGM a VŠPJ – institut celoživotního vzdělávání

A) Cizojazyčná knihovna
Historie a poslání
V roce 2004 byla na VŠPJ otevřena ve spolupráci s dalšími subjekty veřejná cizojazyčná knihovna. Projekt byl
zaměřen na podporu česko-rakouských vztahů, vzájemnou kulturní výměnu mezi ČR, Německem a Rakouskem
a umožnit široké veřejnosti regionu přístup ke kultuře a literatuře výše uvedených zemí. Kromě podpory
německého a rakouského velvyslanectví získal projekt i podporu Česko-německým fondem budoucnosti.
Otevření knihovny se ujal tehdejší předseda Senátu ČR Dr. Petr Pithart.
Od samého počátku umožňovalo zázemí cizojazyčné knihovny v rámci stávajícího partnerství mezi VŠPJ a
německými a rakouskými vysokými školami další rozvoj kontaktů mezi českými, německými a rakouskými
studenty a pedagogy. Odborná část knihovny se podílela se zahraničními partnery na realizaci seminářů a
vědeckých konferencí a různých výstav na společná česko-rakousko-německá témata.
V roce 2005 došlo v rámci knihovny ke zřízení pobočky Goethe Institutu v Praze zřízením tzv. Centra pro výuku
cizích jazyků. V rámci tohoto centra je možné nyní skládat mezinárodní jazykové certifikáty z německého
jazyka přímo v Jihlavě. Zlepšenou úrovní výuky jazyků lze očekávat, že se celkově zvýší jak jazyková, tak i
vzdělanostní úroveň obyvatel regionu.
Důležitým cílem knihovny je podpora mezinárodní kulturní spolupráce. Mezi regionem Vysočiny, Německem a
Rakouskem. Právě Vysočina se nachází na důležité křižovatce české, německé a rakouské kultury a dějin.
Významné mezinárodní osobnosti pocházející z našeho kraje jako např. Gustav Mahler, J.V.Stamitz, Josef Alois
Schumpeter, Karl Freiherr von Kübeck, Heinrich Noe, Josef Hoffmann, Adolf Loos, Bruno Kreisky nebo
Matthias Zadarsky jsou dokladem dřívější různorodosti a bohatosti kontaktů mezi regionem Jihlavy a sousedními
zeměmi.
Aktivity cizojazyčné knihovny

Cílové skupiny: veřejnost Jihlavy, studenti základních, středních a vysokých škol, odborná veřejnost, učitelé
cizích jazyků, senioři – účastníci Univerzity třetího věku na VŠPJ. Vstupy na jednotlivé akce zdarma.
Cizojazyčná knihovna uspořádala v předchozích letech řadu úspěšných vícejazyčných (česko-anglickoněmecké texty) výstav:
- „Češi, Němci a Rakušané v karikaturách 1848-1948“, ve spolupráci se Spolkem Adalberta Stiftera
- „Zaváté stopy“ – Moravská německy psaná židovská literatura, ve spolupráci se Spolkem Adalberta Stiftera
z Mnichova
- „100 let reklamy“ – ve spolupráci s Goethe institutem Praha
- „Berta Suttnerová – česká nositelka Nobelovy ceny míru“ - ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem
Praha a rakouským velvyslanectvím
- „Johann Gregor Mendel – moravský rodák a zakladatel genetiky“
-

„Mozart ve Vídni“ - ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem Praha a rakouským velvyslanectvím

V roce 2005 uspořádala knihovna odborný seminář pro učitele německého jazyka z celé ČR, zaměřený na nové
didaktické metody a na společná česko-rakousko-německá historická témata vhodná pro výuku. Na semináři se
spolupodílely zahraniční instituce Goethe Institut a Österreich-Institut.
V roce 2006 cizojazyčná knihovna uspořádala ve spolupráci s německým velvyslanectvím v Praze, Goethe
Institutem Praha a Österreich-Institutem celorepublikový „Den učitelů němčiny“.
V roce 2007 cizojazyčná knihovna VŠPJ převzala ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem Praha
a rakouským velvyslanectvím organizaci tzv. „Dnů rakouské kultury v Jihlavě“ .
Přehled akcí pořádaných v rámci Dnů rakouské kultury v Jihlavě 2007:
10.5. - 30.6.2007 Výstava: „Egon Schiele & Gustav Klimt“
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Výstava faksimilií kreseb známého představitele vídeňského Jugendstilu Gustava Klimta a akvarelů
nejvýznamnějšího rakouského expresionisty Egona Schieleho.
10.5. – 31.8.07 Výstava: „Sigmund Freud - odhalení 21. století“
Tato rozsáhlá výstava nás slovem a obrazem blíže seznamovala s životem a dílem Sigmunda Freuda a jeho
životní pouti z rodného Příboru na Moravě přes Lipsko, Vídeň až do Londýna. Výstava popisovala Freudovy
výzkumné pobyty v zahraničí ale i společenské změny, které přinesly jeho poznatky nejen císařské Vídni ale
zároveň i celému světu. Výstava podrobně ukazovala nejen jeho učení o psychoanalýze, ale odkrývala Freuda i
jako velkolepého spisovatele a jeho soukromí.
10.5.07 Slavnostní předání Rakouských jazykových diplomů žákům ZŠ O. Březiny a ZŠ Nad Plovárnou
kulturním radou rakouského velvyslanectví v Praze
1.9. - 31.10. 07 Výstava: „Dílo Otto Wagnera ve fotografiích Waltera Zednicka“
V rámci této výstavy se pokusil rakouský fotograf Walter Zednicek zachytit stavby významného rakouského
architekta Otto Wagnera v podobě, jak je chtěl vidět sám Otto Wagner. Význam Otto Wagnera spočívá i v jeho
roli učitele následné generace architektů, mezi jeho spolupracovníky a žáky, kteří rozšířili Wagnerovo pojetí
smyslu architektury do celé střední Evropy patřila i řada osobností mající kořeny v Čechách: Josef Maria
Olbrich a brtnický rodák Josef Hoffmann, z Jihlavy pocházející Adolf Loos, J. Plečnik, Jan Kotěra, Leopold
Bauer a Hubert Gessner.
20.9.07: Přednáška a prezentace knihy: „Sága rodu Kramolínů - dějiny osmi generací výjimečné rodiny“
Přednášející: Carl Nödl, z Rakouského muzea užitných umění,Vídeň
Odborná přednáška vyprávěla o historii osmi generací jedné výjimečné rodiny. Formou charakterových obrazů,
které jsou autobiograficky podloženy, se setkáváme s geniálně nadanými osobnostmi, které se díky svým
dovednostem a schopnostem výrazně prosadily ve své době. Děj knihy začíná od konce třicetileté války, kdy se
Čechy podobaly „spálené zemi“ a kdy mlynář Andreas Kramolín napsal svůj žalostný epos „Ó, vlasti má“. Děj
knihy nás postupně seznamuje s jeho potomky, kteří mj. působili i v Jihlavě, a kteří byli vysoce uznávanými
výtvarnými umělci a hudebníky: počínaje Josefem Kramolínem, který vyzdobil více než 100 kostelů, přes jeho
bratra Wenzela Kramolína, jehož monumentální fresky zdobí chrám Sv. Víta v Praze, až po generála Ludwiga
Cramoliniho. Před námi se tak v knize rozepínal fascinující historický oblouk přesahující tři století dějin střední
Evropy až do současnosti k poslednímu členu rodiny - Terry Cramolini - malířce tvořící v Kalifornii v USA.
11.10.07 Přednáška: „Moravská židovská literatura, židovská literatura v Jihlavě“
Přednášející: Mgr. Petra Knápková, Ph.D., Filozofická fakulta UP Olomouc
Přednáška podala ucelený pohled na bohatou literární tvorbu moravských židovských autorů a poutavým
způsobem seznámila posluchače i s židovskou literární tradicí Jihlavy.
Nutno podotknout, že žádná ze všech výše uvedených akcích knihovny nebyla doposud podpořena ani
financována městem Jihlavou a všechny akce byly zájemcům přístupny zdarma.
Do pořádání Dnů rakouské kultury v Jihlavě VŠPJ zapojila Oblastní galerii Vysočiny, Muzeum Vysočiny
Jihlava a jihlavské obč. sdružení Iglauer Regionalkulturverband.
Programové plány
Programový plán na rok 2008:
Leden – Únor 2008: Brtnický rodák Josef Hoffmann a vídeňské umělecké dílny. Vícejazyčná výstava.
Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem Praha a rakouským velvyslanectvím.
Březen 2008: Prezentace projektu „České knihovny“ – Německé překlady děl vybraných 32 českých autorů a
filozofů. Projekt „České knihovny“ finančně podpořila Nadace Roberta Bosch ze Stuttgartu. Záštitu nad
projektem převzali bývalí prezidenti ČR a Německa Václav Havel a Johanes Rau.
Ve spolupráci s firmou Bosch Diesel s.r.o. Jihlava.
Květen 2008: Josef Ressel – (Ne)známý technik a rodák z Čech, Vícejazyčná výstava.
Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem Praha.
Květen 2008: pořádání zkoušek mezinárodních jazykových certifikátů – určeno pro žáky ZŠ a studenty
středních škol
Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem Praha a rakouským velvyslanectvím.
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Listopad 2008: Moravská německá a židovská literatura, předválečná literatura Jihlavy odborný seminář a
přednáška.
Ve spolupráci s filozofickou fakultou Univerzity Palackého Olomouc.
Programový plán na rok 2009:
Leden: trojjazyčná výstava „Automobilový konstruktér Hans Ledwinka a závody Tatra v Kopřivnici“. Místo
konání: cizojazyčná knihovna VŠPJ, Tolstého. 16, Jihlava. Spolupořadatelé: Österreichisches Kulturforum Prag,
Tatramuseum Kopřivnice
Únor – Březen: „Adolf Loos a jeho dílo v českých zemích.“ Místo konání: cizojazyčná knihovna VŠPJ,
Tolstého. 16, Jihlava.
Spolupořadatel: Österreichisches Kulturforum Prag.
Duben: Dvoujazyčná výstava „Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí; 15 vybraných osudů“.
Prezentace významných osobností významných pro česko-německé soužití : Sv. Václav, císař Karel IV., Jan
Nepomucký, Mistr Jan Hus, Albrecht z Waldštejna, Adalbert Stifter, Johann Gregor Mendel, Marie von EbnerEschenbach, Bertha von Suttner, Sigmund Freud, Rainer Maria Rilke, Ferdinand Porsche, Franz Kafka, Oskar
Schindler a Otfried Preußler.
Místo konání: cizojazyčná knihovna VŠPJ, Tolstého. 16, Jihlava. Spolupořadatel: Spolek Adalberta Stiftera,
Mnichov.
Květen: Moravská německá a židovská literatura, předválečná literatura Jihlavy odborný seminář a přednáška.
Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého Olomouc.
Září: „Gustav Mahler a Vídeň.“ Místo konání: cizojazyčná knihovna VŠPJ, Tolstého. 16, Jihlava.
Spolupořadatel: Österreichisches Kulturforum Prag.
Říjen: „Peter Grünberg. Nositel Nobelovy ceny z Plzně“. Ve spolupráci s centrem Karla Klostermanna, Plzeň.
Listopad - Prosinec: Dvoujazyčná výstava: „Josef Hoffmann a vídeňské Werkstätte“. Výstava o významném
rodákovi z Brtnice. Místo konání: cizojazyčná knihovna VŠPJ, Tolstého. 16, Jihlava. Spolupořadatel:
Österreichisches Kulturforum Prag.

Workshopy:
S. Beckmann – asistentka IFA (Institut pro zahraniční vztahy), Stuttgart. Kreativní víkend pro žáky ZŠ zaměřený
na tvorbu školního časopisu. Akce konaná v německém jazyce.
S. Beckmann – asistentka IFA (Institut pro zahraniční vztahy), Stuttgart. Psaní reklamních textů se zaměřením
zejména na turistiku. Určeno pro studenty CR a FŘ na VŠPJ. Akce konaná v německém jazyce.
B) Filmový klub
V rámci filmového klubu VŠPJ lze realizovat filmy uvedené níže na seznamu. Myšlenka je střídání českých
filmů s filmy zahraniční produkce v originálním znění (případně s titulky v cizích jazycích – angličtina,
němčina). Filmy budou zdarma zapůjčeny Rakouským kulturním fórem v Praze a Goethe institutem v Praze.
Současnou filmotéku cizojazyčných filmů lze rozdělit na filmy:
-

hrané (snaha prezentovat starší díla i díla moderní zahraniční kinematografie)
filmy s určitou literární předlohou (doplněno originální knihou, která bude k dispozici zapůjčení
v cizojazyčné knihovně)
filmy hudební (zejména klasická hudba evropských autorů)
filmy zaměřené na reálie našich sousedů (filmy se zeměpisným, etnografickým a hospodářským
zaměřením)
filmy věnované úspěšné sérii „Poklady světa“ – památky UNESCO v Evropě, Asii a Americe.

Do budoucna bude přesunut FK do prostor kina DUKLA . V rámci lektorských přednášek budou zváni i lektoři
ze zahraničí – přednášky k vybraným tématům. Projekt rozšíří nabídku volnočasových aktivit pro mládež a
studenty města, zvýší jazykovou vzdělanost obyvatel, zvýší kulturní nabídku a přispěje ke kulturní rozmanitosti
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a umělecké různorodosti města Jihlavy. Zapojením zahraničních subjektů přispěje projekt k rozšíření zahraniční
/přeshraniční spolupráce města.
Partneři projektu jsou toho názoru, že na základě lepšího poznání kultury našich sousedů bude možné odbourat
vzájemné předsudky a kulturní program cizojazyčné knihovny a studentského filmového klubu přispěje novými
duchovními impulsy k dalšímu kulturnímu a ekonomickému rozvoji Jihlavy.
5. Koncept scénáře expozice a AV programů DGM - firma M plus
Dům Gustava Mahlera v současné podobě je pro potenciálního autora projektové dokumentace interiéru jeho vybraných
částí současně výzvou i oříškem.
Výzvou proto, že stávající pojetí rekonstruovaných interiérů a jejich citlivé vybavování, nasadilo dalším dodavatelům
poměrně vysokou laťku. Oříškem proto, že existující instalace expozice Gustava Mahlera, realizovaná relativně nedávno, má
určitý rukopis či architektonický styl podléhající autorskému zákonu.
Návrh řešení DGM-stavební část

a)

Expozice rodina Gustava Mahlera

Naprosto nově, zásadně a úplně řešit prostory suterénu, kam navrhuje v souladu s požadavky investora umístit
hravou expozici Rodiny Gustava Mahlera (otec, matka, sourozenci), obsahující „laboratoř“ a zároveň hernu pro
děti, dovolující interaktivitu, nabízející mechanické modely i PC hry. Členitý prostor umožňuje vytvořit zákoutí
a „popsat“ témata rodiny G. Mahlera různými výrazovými prostředky. Rodinu s jejími zvyky, s ukázkami
dobových prvků (kusy nábytku, nádobí, šatstva, dochované dokumenty, fotky s možností usednout za stůl,
listovat, postavit si dům v Jihlavě ze stavebnice puzzle apod. Ukázat osudy mladších sourozenců, ukázat otcův
výčep, matčiny role, domácí hudební nástroje, rodinu s jejími členy, včetně začlenění syna a studenta Gustava.
Odtud projde návštěvník až do prostoru laboratoře – herny. Tento výstavní prostor je největší ze tří suterénních
místností a dovoluje zde vytvořit jak laboratoř, grafické návody schémat procesů na stěně, 3D zařízení na
pracovním pultu s možností interakce návštěvníka. Zde je možné manipulovat s bezpečnými učebními
pomůckami bez ohrožení ohně, výbuchu, poranění a jimi dotvořit vzhled laboratoře. Proces, který může dítě
ovládat s minimálním rizikem, bude také součást hry na PC. Interaktivní kout v laboratoři s 2 až 3 PC a
s nabídkou her a soutěží (co víte o …, co jste si zapamatovali o …), s patřičnými výchovnými informacemi
o působení alkoholu, třeba formou automobilových závodů na počítači (střízlivý řidič, řidič pod vlivem malé
dávky alkoholu …), ale také třeba hrami z oboru chemie, hudební výchovy (noty, dirigování).
Projekt řeší otázku přístupu handicapovaných osob do suterénu a jejich orientaci.
b)

Prostor recepce - bude doplněn o AV techniku tak, aby její ovládání bylo integrováno do jednoho
řídícího systému.

c)
Stávající Expozice Gustava Mahlera (1. NP a část 2. NP) představuje tradiční pojetí prezentace
informací: listin, fotek, textů na panelech, doplněno o 3D předměty (vitríny). Zde bychom po dohodě s autory
prostor pouze oživili AV technikou, projekcí na plazmovou obrazovku a PC interaktivními prostředky (hrou a
vědomostní databází, umožňující hlubší informace o životě a díle Gustava Mahlera, ukázkami skladeb do
sluchátek).
Tématikou projekce (AV programu) bude - Člověk, skladatel a dirigent Gustav Mahler, jeho tvůrčí a profesní
pouť ve zkratce, přiblížení okolností, míst a prostředí, ve kterých pracoval. I když program chápeme jako
pozvánku návštěvníkovi, ke vzbuzení zájmu o osobnost skladatele a jeho životní osudy byla zde zvolena (na
rozdíl od programu do AV sálu ve 3. NP) forma lyričtější, klidnější, s příběhem (max 5-6 minut) který upoutá
návštěvníkovu pozornost. Hudební podkreslení nepracuje s rychlým střídáním motivů, ale hledáme jakousi
„ústřední“ melodii života.
Ve 2. NP kromě již zmíněné stávající expozice je navrženo umístit do nově vzniklého výstavního prostoru malou
d)
Expozici o české, židovské a německé kultuře v Jihlavě. I tady máme představu, při respektování
faktografie a po konzultaci s odborníky, vytvořit na malém prostoru mírně extravagantní instalaci, vyzdvihující
styčné body a kontrasty formou především scénografickou : typické postavy, ze stejné doby, typicky oblečené a
kolem nich prezentace základních „stavebních“ prvků kulturních, náboženských, profesních, obydlí, zvyky,
porovnání oslav (svátků), úloha ženy atp. Ozvučeno (jazyk, píseň, modlitba). Postavy tedy mluví, zpívají, modlí
se! S ohledem na malý rozměr místnosti, postavy nemohou být příliš v prostoru, aby umožnily průchod (i
průjezd vozíčku). Využití nabízí rohové kouty, aby scéna měla vypovídající schopnost, hloubku a instalace za ní
(obrazy, fotky, 3D předměty, texty, velkoplošná grafika) vytvářely „typické prostředí“ kultur i „pásmo“
vzájemných prostupů. Stěnu a podlahu lze využít jako plochu projekční a nabídnout neozvučenou montáž
dokumentárních záběrů ve smyčce (2 minuty) pro dynamiku místnosti.
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Z hlediska návštěvníků je velmi přitažlivým tématem nová část expozice ve 3. NP, jejímž tématem je
e)
Alma Mahlerová a její osudoví muži. V této části samosebou hraje důležitou roli manžel Gustav Mahler
a jeho hudba. Výtvarně-prostorové řešení expozice ve tvaru L nabízí kombinaci statických a dynamických
prvků, obsahujících od dokumentů (korespondence) v ploše, přes projekci svatebních fotografií. Její další
osudoví muži „pokukují“ z povzdálí. F. Werfel tu má portrét a pod ním 3D knihovničku s replikou děl, které lze
číst, architekt W. Gropius (portrét) je projekce, střídaná s ukázkami architektury „Bauhausu“. Vzájemná
korespondence všech je ve zvětšené podobě k pročítání formou listování, část pak v rámech jako noviny bude
k dispozici v koutě se sezením.
Prostor bude doplněn reprodukcemi obrazů otce Schindlera, event. nevlastního otce, milence O. Kokoschky,
sochou z dílny dcery Anny Justiny s krátkými popiskami, hesly (jazykové mutace).
Expozice zachycuje role Almy, její umělecké ambice, pořádání uměleckých salónů, její osobní život i roli matky.
Interpretuje rodinný život s Gustavem Mahlerem, v závislosti s řadou skladeb, které za dobu manželství vznikly,
nezapomíná na jeho úlohy dirigenta. Předpokládá se, že zdrojem materiálů a podkladů k replikám a modelům
bude komunikace se Společností G. Mahlera, muzikology.
Ozvučení expozice je navrženo jen jako volba návštěvníků do sluchátek.
f)
AV sál – prostor vybavený projekční AV technikou (dataprojektor, projekční plocha), kvalitním
ozvučením. AV pult umožňující napojení notebooku a projekci, laserové ukazovátko apod. Sezení - polokřesla
s područkami, s možností výsuvného pultíku, zatemnění / žaluzie, vše ovládáno řídícím systémem. AV sál má
multifunkční využití (přednášky, semináře), ale nabízí zároveň i AV program / jehož tématem je Místo Gustava
Mahlera v moderní hudbě, AV program (5 minut), který by měl přiblížit jeho hudbu hranou formou průměrným
posluchačům, vyvrátit zažitý předsudek, že je Mahlerova hudba „těžká“ a neposlouchatelná. S pomocí odborníků
bude vytvořeno jakési AV pásmo, proložené záběry přírody, portréty, ukázkami míst, kde působil s hudebními
přechody a titulky, pásmo bez komentáře.
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KOMPETENCE PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU
Jaromír Rux
Souhrn: Lidské zdroje jsou hlavním bohatstvím Evropské unie. Jsou klíčové pro tvorbu a předávání poznatků a
představují jeden z faktorů, které určují inovační potenciál každé společnosti. Investice do vzdělávání a odborné
přípravy jsou rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti, udržitelného rozvoje a zaměstnanosti v Unii, a
proto představují nezbytný předpoklad pro dosažení ekonomických, sociálních a enviromentálních cílů, které si
EU stanovila v Lisabonu. Vzdělávání je v EU chápáno jako součást národních tradic a neexistuje společná
vzdělávací politika. V souvislosti s volným pohybem služeb v rámci EU je věnována ve všech zemích velká
pozornost sjednocování národních standardů se standardy EU. To platí pro všechna povolání v oblasti turismu,
tedy i pro povolání průvodce cestovního ruchu.
Klíčová slova: Vedoucí zájezdu, doprovod zájezdu, místní zástupce, průvodce cestovního ruchu, animátor
(koordinátor), hosteska, horský průvodce, sportovní instruktor, vedoucí okružní plavby
Summary: Human resources are the main wealth of the European Union. They are decisive for creating and
passing over the knowledge and they represent one of the factors influencing an innovative potential of each
society. Investments into education and professional training are the decisive factor of competitiveness,
sustainable development, and employment in the Union and that’s why they represent an inevitable assumption
for reaching the economic, social, and environmental aims set out by the EU in Lisbon. The education in the EU
is conceived as part of the national traditions and there is no common educational policy. In connection with the
free turn-over of services in the frame of the EU all the countries pay a great attention to unifying their national
standards with the standards of the EU. This principle is obligatory for all the professions in the field of tourism
and so, of course, for the tourist guides, too.
Key words: tour manager, tour escort, local representative, turist guide, animateur, host/hostess, mountain
guide, sports instuctor, cruise director

1. Vymezení základních pojmů
Pro usnadnění komunikace mezi odborníky vydala Evropská unie normu pro služby cestovního ruchu. Její
českou verzi vydal Český normalizační institut v roce 2004 jako ČSN EN 13809 Služby cestovního ruchu.
Tato norma rozlišuje následující pojmy (v závorce je pro každý pojem uveden jeho anglický, francouzský a
německý ekvivalent). Tyto pojmy jsou závazné a měly by být důsledně používány.
•

Vedoucí zájezdu (tour manager, assistance pendant le voyage, Reiseleiter)
Fyzická osoba, která řídí a kontroluje itinerář v zastoupení cestovní kanceláře (touroperátora),
zajišťuje, aby se plnil program, jak je popsán v katalogu praktické místní informace.

•

Doprovod zájezdu (tour eskort, accompagnateur, Reisebegleiter)
Zástupce cestovní kanceláře (touroperátora), který poskytuje základní informace cestujícím.

•

Místní zástupce (local representative, représentant local, Örtlicher Vertreter)
Fyzická osoba nebo agentura v místě destinace pověřená touroperátorem, aby poskytovala cestujícím
praktickou pomoc a vyřizovala administrativní záležitosti.

•

Průvodce cestovního ruchu (turist guide, guide touristique; guide interprete, Gäste-/Fremdenführer)
Fyzická osoba, která provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru a poskytuje výklad o kulturním a
přírodním dědictví oblasti, přičemž tato osoba má obvykle specializaci na příslušnou oblast vydanou a
/nebo uznávanou příslušným úřadem.

•

Animátor, koordinátor (animateur/ activity; coordinator, animateur; Coordinateur, Animateur)
Fyzická osoba odpovídající za plánování volného času a dozor nad programy v rámci volného času a
sportovními programy, která povzbuzuje cestující, aby se těchto programů se zúčastnili, a mluví
jazykem, jemuž rozumí většina cestujících.

•

Hosteska (host/ hostess, assistant/ hotesse, Gästebetreuer/in)

168

Fyzická osoba, která vítá a informuje návštěvníky na letištích, nádražních stanicích, v hotelích, na
výstavách a veletrzích a při různých programech a/nebo která obsluhuje pasažéry v dopravních
prostředcích.
•

Horský průvodce (mountain guide, guide de haute montagne, Bergführer)
Fyzická osoba, která provádí návštěvníky v horských oblastech, přičemž tato osoba musí mít příslušné
znalosti a zkušenosti a vlastnit vhodnou kvalifikaci.

•

Sportovní instruktor (sports instuctor, moniteur de sport, Sportlehrer)
Fyzická osoba, která vyučuje konkrétní sport a která může mít příslušnou kvalifikaci. Poznámka.
Kvalifikace se získává na základě příslušného školení a prokazuje se zkouškou.

•

Vedoucí okružní plavby (cruise director, animateur de croisiere, Kreuzfahrtdirektor)
Fyzická osoba na lodi pro okružní plavbu odpovídající za program a veškeré exkurze po vnitrozemí.

S přihlédnutím k výše uvedenému lze konstatovat, že
•

Našemu označení Průvodce zájezdu (zájezdů) odpovídá v terminologii EU Vedoucí zájezdu (tour
manager, assistance pendant le voyage, Reiseleiter).

•

Našemu označení Technický vedoucí zájezdu nebo Doprovod zájezdů (bez podávání výkladu-živnost
volná) odpovídá Doprovod zájezdu (tour eskort, accompagnateur, Reisebegleiter).

•

Náš Delegát je v EU Místní zástupce (local representative, représentant local, Örtlicher Vertreter).

•

Náš Místní průvodce je podle EU Průvodce cestovního ruchu (turist guide, guide touristique; guide
interprete, Gäste-/Fremdenführer).

Další pojmy uvedené v normě EU nečiní potíže.
Českou terminologii je nutno sjednotit s terminologií EU, abychom byli schopni se domlouvat mezi sebou
i se zahraničními kolegy.
U nás se v praxi cestovního ruchu pod pojmem průvodce cestovního ruchu rozumí místní průvodce
i průvodce, který vede zájezd. To odporuje normě EU o terminologii v oblasti služeb cestovního ruchu, která je
v celé EU dodržována. V anglicky mluvících zemích je jasně vymezeno, kdo je tour manager a kdo tour guide,
v německy mluvících oblastech se nezaměňuje Reiseleiter a Gäste-/Fremdenführer), a proto bychom ani my
neměli zaměňovat průvodce cestovního ruchu a vedoucího zájezdu.
Bohužel podle novely ŽZ od 1. 7. 2008 existuje v ČR jediná volná živnost, do které patří pod číslem 71 obor
činnosti Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu. Znamená to, že v
češtině výraz průvodcovské služby v oblasti CR zahrnuje jak činnost vedoucího zájezdu, tak činnost místního
průvodce.
Průvodci jsou sdruženi v Asociaci průvodců, která vznikla v roce 2001 jako občanské sdružení průvodců v
oblasti cestovního ruchu. Členy asociace jsou kvalifikovaní průvodci doprovázející zájezdy cizích i domácích
turistů u nás, zahraniční zájezdy, místní odborní průvodci, ale i průvodci v památkových objektech naší země.
Posláním asociace je zejména hájit profesní zájmy členů, společensky sdružovat vedoucí zájezdu, podílet se na
kvalifikačních zkouškách a dalším vzdělávání průvodců, všestranně propagovat a prezentovat služby svých
členů. Asociace průvodců ČR je členem Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky, Světové federace
asociací turistických průvodců WFTGA a Evropské federace asociací turistických průvodců FEG. Adresa
asociace je Vinohradská 46, 120 00 Praha 2, webové stránky jsou www.asociacepruvodcu.cz.
Vedoucí zájezdů u nás žádnou organizaci nemají (naprostá většina z nich jsou kvalifikovaní průvodci
organizovaní v Asociaci průvodců), ale existuje evropská organizace International Association of Tour Managers
(IATM), http://www.iatm.co.uk/, která vydává pro své členy e-mailové novinky.
Jediná vysoká škola, na které je možno skládat zkoušky pro vedoucí zájezdů uznávané IATM, je univerzita
v nizozemském městě Breda.
Průvodce cestovního ruchu je v některých zemích (bohužel nově i u nás) činnost, která je volná a není pro ni
předepsána kvalifikace. V dalších zemích EU (jižní Evropa, Velká Británie, Rakousko a další) se vyžaduje
splnění kvalifikačních požadavků stanovených místními úřady nebo profesními organizacemi.
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EU vydala směrnici 15566, stanovující kvalifikační požadavky pro průvodce v zemích EU a měla být
implementována do právních předpisů všech zemí EU. Mimo jiné předepisuje rozsah odborné přípravy průvodců
ve výši 600 hodin. Podrobněji se jí budeme zabývat ve druhé části příspěvku
V Evropské unii byly schváleny dvě směrnice, které jasně vymezují volné poskytování průvodcovských služeb v
rámci Unie. Tyto směrnice jsou, respektive budou závazné i pro Českou republiku.
1) Směrnice o uznávání kvalifikačních předpokladů číslo 36 z roku 2005, jež nabývá účinnosti v zemích
Evropské unie od 20. října 2008. Na základě této směrnice nesmí členský stát Unie omezovat volné
poskytování služeb poskytovatelem, legálně sídlícím v jiném státě Unie i z důvodů týkajících se odborné
kvalifikace. Z této směrnice vyplývá, že žádný stát Evropské unie nesmí vyžadovat dodatečné přezkušování
či dodatečné prokazování kvalifikace osobě, která má povolení k vykonávání živnosti ve svém domovském
státě v Evropské unii.
Příklad: Z rakouské centrály CR Österreich Werbung jsem obdržel tuto informaci (stav k 20. 1. 2009):
•

Pokud osoba, která chce na rakouském území provádět průvodcovské služby vlastní diplom o státní
zkoušce průvodce v České republice, tak stačí pouze vyplnit registrační formulář a zaplatit poplatek.

•

V případě že nemá zkoušky, musí je složit v Rakousku. Je rozdíl mezi průvodcem města a průvodcem
po kraji. Zkoušky z průvodce po kraji jsou velmi obtížné. U některých institucí trvají až 3 roky a cena
za studium se pohybuje kolem 6.000 €.

2) Směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. Směrnice usiluje o odstranění stávajících bariér a
usnadnění volného pohybu služeb v rámci vnitřního trhu EU. Vztahuje se jak na oblast usazování, tak
dočasného přeshraničního poskytování služeb. Směrnice musí být implementována do národního právního
řádu do konce roku 2009.
Země jižní Evropy (především v místech s archeologickými památkami) odmítaly umožnit kvalifikovaným
průvodcům ze zemí EU zde podávat výklad. Tito průvodci byli často dočasně zadrženi, případně platili vysoké
pokuty. Průlomovým rozhodnutím je rozhodnutí Nejvyššího soudu Itálie Nr. 1175/06 z 18. května 2006, kde se
říká, že kvalifikovaní průvodci ze zemí EU smějí provádět v Itálii bez místní licence.
Průvodce CR může pracovat jako vedoucí zájezdu nebo může poskytovat průvodcovské služby v určitém místě.
Pouze v Rakousku existuje v současné době právně vymezená hranice mezi vedoucím zájezdu (Reiseleiter) a
doprovodem zájezdu (Reisebegleiter, Reisebetreuer). Reisebetreuer smí upozornit turisty, kde se nacházejí
památky, ale nesmí o nich podávat výklad, Reiseleiter s kvalifikací může podávat i výklad.

2. Současné právní podmínky
Současné právní podmínky určuje Zákon 130, kterým se mění zákon č. 455/1991., Sb. o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související normy a který vstoupil
v platnost 1. 7. 2008.

Příloha č. 4 Živnost volná (k paragrafu 25 odstavec 2) obsahuje pod číslem 71 Provozování cestovní agentury a
průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu.
Pojem vedoucí zájezdu v živnostenském zákoně není, zájemce o tuto činnost si tedy musí požádat o Provozování
cestovní agentury a průvodcovskou činnost v oblasti CR.

Zůstávají zachovány dvě vázané živnosti související s činností průvodce, ale nelze je studovat na naší škole.
Průvodcovská činnost horská: a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a dílčí kvalifikace pro horskou
průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu, nebo b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a
4 roky praxe v oboru (zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně
některých zákonů).
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti: a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a
studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
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c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný
zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
provozována. Ohlašovatel vymezí předmět podnikání podle § 45 odst. 4 věty první zákona č. 455/1991 Sb., ve
znění zákona č.130/2008 Sb., v souladu s předloženými doklady o odborné způsobilosti.
Průvodce cestovního ruchu je živnost společná s provozem cestovní agentury. V zemích EU je vedoucí
zájezdu živnost volná, průvodce cestovního ruchu je někde živnost volná (Německo, Skandinávie), jinde
(Rakousko, jižní Evropa) vázaná na splnění poměrně náročných zkoušek. Provoz cestovní kanceláře je i
nadále živností koncesovanou. Živnostenský zákon nerozlišuje mezi průvodcem cestovního ruchu a vedoucím
zájezdu.

Normy vydané EU např. norma EN 13 809 mají charakter technických norem.
Definice technické normy:
Je vyjádřením požadavků na to, aby výrobek, proces nebo služba byly za specifických podmínek vhodné pro
daný účel. Stanoví základní požadavky na kvalitu a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a
životního prostředí. Usnadňuje volný pohyb zboží v mezinárodním obchodu, snaží se, aby výroba byla
racionální, aby se ochrana životního prostředí a konkurenceschopnost vzájemně podporovaly, aby na vnitřním
trhu byli spotřebitelé dostatečně chráněni. V současné době je technická norma kvalifikované doporučení,
není závazná. Její používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné. Norma je veřejně dostupný
dokument, to znamená, že je přístupná ve všech fázích vzniku a používání v praxi. Je to dokument založený na
souhlasu všech zúčastněných stran se zásadními otázkami řešení. Tím se norma liší od právních předpisů, které
mohou vznikat bez projednání a souhlasu všech, jichž se týkají. Druhy norem se liší podle obsahu, který je
určující pro účel jejich použití (terminologické, základní, zkušební, normy výrobků, bezpečnostní předpisy,
normy postupů/služeb, řízení jakosti, rozhraní, zaměnitelnosti).

Normy EU mají často vztah k legislativě (směrnicím, nařízením), a tím se vytváří předpoklady pro jejich plnění.

3. Požadavky EU na zajištění vzdělávání profesionálních průvodců (směrnice EU 15566)
3.1 Charakteristika povolání
Průvodci hrají specifickou roli v propagaci kulturního a přírodního dědictví a zároveň pomáhají k jeho udržování
tak, že návštěvníkům zprostředkovávají jeho důležitost a pomíjivost. Tato evropská norma podporuje úsilí EU
usnadnit volný pohyb služeb v jejich členských státech, ale také zdůrazňuje důležitost profese průvodců ve
specifických oblastech turistického ruchu. Toho bude dosaženo vysokou kvalifikací průvodců v evropských
zemích.
Evropská norma dává volnost zemím, regionům a městům rozhodnout si o úrovni, rozsahu a hlavních oblastech
v jejich výukových programech. Poskytování výukových programů odpovídá minimální úrovni a požadavkům
na vzdělání průvodce, což je předpokladem pro kvalitní průvodcovské služby v členských zemích.
Tato evropská norma specifikuje minimum požadavků pro zajištění kvalifikačních programů pro vzdělávání
profesionálních průvodců. Nebrání jednotlivým zemím nebo regionům ve stanovení dalších požadavků.

3.2 Kompetence průvodce
Slovo kompetence se používá ve dvou významech.
1) V původním významu znamená pravomoc, tedy svěřená oprávnění a povinnosti.
2) Anglické competence, které používají materiály Evropské unie, znamenají souhrn vědomostí, dovedností,
schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člověka. Jako český
ekvivalent je rovněž používáno slovo kompetence a v tomto významu ho používá norma EU a je
používáno v těchto skriptech.
Slovem kompetence průvodce rozumíme základní vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty
potřebné k profesionálnímu výkonu povolání průvodce cestovního ruchu.
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Průvodci cestovního ruchu musí mít kompetence, které jim umožní, aby v jejich oblasti
•

reprezentovali oblast (místo, město, region a/nebo zemi),

•

prováděli skupiny nebo jednotlivé návštěvníky (zahrnujíc i ty vyžadující speciální péči) po přírodních a
kulturních památkách v dané oblasti,

•

prozkoumávali a rozvíjeli informace a mohli poskytovat přesný a odpovídající výklad,

•

představili návštěvníkům kulturní a přírodní dědictví a životní prostředí,

•

informovali návštěvníky o všech významných aspektech života v této oblasti,

•

vytvářeli a dále rozvíjeli průvodcovské trasy v této oblasti,

•

používali vhodného jazyka,

•

dovedli odhadnout své posluchače, jejich speciální požadavky a zájmy a zvolit výběr vhodných
informací,

•

podávali vhodné informace srozumitelně a přístupnou formou.

3.3 Výukový program podle EU
Výukový program musí zahrnovat minimálně 600 výukových hodin (jednotek).
Za jednotku se považuje 60 minut.
Výuková jednotka může obsahovat
•

přednášky a praktická cvičení,

•

e-learning,

•

praktická výuka,

•

samostudium a samostatné projekty.

Evropská norma umožňuje, aby časový plán byl rozšířen, pokud k tomu jsou historické, kulturní, zeměpisné
nebo jiné důvody.
Minimální doba praktických cvičení musí pokrýt nejméně 40% celkové doby výukového programu.
Výukový program obsahuje následující základní části:
•

obecné předměty 180 hodin

•

odborné předměty 180 hodin

•

praktickou výuku 240 hodin

3.4 Jak dál v České republice ve vzdělávání průvodců?
V České republice vzniká Národní soustava kvalifikací (NSK), která přehledně popíše jednotlivé kvalifikace tak,
aby byly srozumitelné pro školy, zaměstnavatele i zájemce o další vzdělávání.
Prostřednictvím kvalifikačních a hodnotících standardů jsou v Národní soustavě kvalifikací popsány nejenom
úplné kvalifikace, které člověk obvykle získá ve škole, ale také kvalifikace dílčí, které jsou částí určitého
povolání.
Národní soustava kvalifikací se vytváří na pomoc lidem, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého
původního vzdělání, ale nemají k tomu žádný doklad. Díky existenci standardů bude možné, aby se nechali
přezkoušet a získali certifikát o své kvalifikaci.
Svaz obchodu a průmyslu se zapojil prostřednictvím asociace průvodců do aktivit směřujících ke zpracování
dílčí kvalifikace pro turistické průvodce dle zákona č. 179/2006 Sb. Tato dílčí kvalifikace plně zohlední
evropskou normu ČSN EN 15565 „Služby cestovního ruchu - požadavky na zajištěné odborného školení
turistických průvodců“. Schválení této dílčí kvalifikace je očekáváno začátkem roku 2009. Po té se naše škola
vrátí ke konání průvodcovských zkoušek pro veřejnost a studenti budou mít zkoušku uznanou na základě dílčích
zkoušek, jejichž rozsah bude ještě upřesněn.
Jinou možností by bylo vytvořit organizaci vysoce kvalitních průvodců, jakousi obdobu britských Blue Badge.
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