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Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu – zakázka č. 2115/2011 

 

 

Název projektu: Monitoring a prevence sociálně patologických jevů ve vztahu k masovému 

cestovnímu ruchu   

  

Specifikace řešitelského týmu 

Odpovědný řešitel: Mgr. et Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D. 

Studenti magisterského studia na PdF UHK: Martina Rybová (IČ: 19387/1, P-NPE 1 ) 

                   Jindřich Holzner (IČ: 17246/4, P-NPE 1) 

Další výzkumní pracovníci: Ing. Eva Šimková, Ph.D. 

 

 

Celková částka přidělené dotace: 41 500,- Kč 

 

 

Stručný popis postupu při řešení projektu 

Projekt si kladl za cíl pokusit se zmapovat souvislost mezi výskytem sociálně 

patologických jevů a masovým cestovním ruchem i ve vztahu k ochraně prostředí. Předmětem 

zájmu bylo takové patologické chování, které narušuje přirozené prostředí místních obyvatel 

(rezidentů) a negativně ovlivňuje jak ekonomické a sociální zázemí místních obyvatel, tak 

podmínky pobytu cílové skupiny klientů. Pozornost byla zaměřena např. na kriminalitu, 

užívání návykových látek (zejména alkoholu a nelegálních drog), na ekologický a kulturní 

vandalismus. Byly stanoveny následující oblasti zkoumání: 

 Výskyt sociálně patologických jevů z pohledu typologie cestovního ruchu (vybrané 

formy cestovního ruchu – zimní turistika, cykloturistika, ekoturistika, agroturistika, 

kulturní a vodní turistika). 

 Dopad sociálně patologických jevů na cílovou skupinu a na místní obyvatele (rezidenty). 

 Možnosti prevence sociálně patologických jevů zapříčiněných masovým cestovním 

ruchem.  

 

Výzkumné šetření proběhlo na začátku roku 2011. V první části šetření byla pozornost 

zaměřena na zabezpečování prevence sociálně patologických jevů na území malých a středně 

velkých obcí Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje. S pomocí studentů byly 

vyhledány kontakty na starosty těchto obcí a následně byli prostřednictvím emailu osloveni 

s prosbou o spolupráci na výzkumném šetření. Šetření se zaměřilo na nejnavštěvovanější 

turistická centra, kde dochází k soustředění většího počtu turistů (což vytváří podmínky pro 

patologické chování), ale také v méně navštěvovaných destinacích (např. na agrofarmách), 

kde je naopak malá koncentrace lidí. Dílčími cíli bylo získání předběžných informací o dané 

problematice, ověřit použitou metodu sběru dat (zejména návratnost dotazníků a porozumění 

jednotlivým položkám) a ujasnit si předmět a cíl zkoumání. Z výsledků šetření byl 

vypracován článek „Systém prevence sociálně patologických jevů ze strany veřejné správy“, 

který byl přijat do recenzního řízení recenzovaného neimpaktovaného časopisu Prevence 

úrazů, otrav a násilí. V této době probíhá zpracování návrhů recenzentů. 

Ve druhé části výzkumného šetření byly spolu se studenty vypracovány dotazníky pro 

turisty a starosty turistických center v Krkonoších, Jizerských horách a Orlických horách. 

Cílem bylo mimo jiné zjistit úroveň spolupráce obcí na zabezpečování prevence sociálně 

patologických jevů, kvalitu pobytu a úroveň bezpečnosti turistů ve vztahu k cestovnímu 

ruchu. Dotazníky pro respondenty – starosty byly rozesílány prostřednictvím emailových 
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kontaktů, dotazník pro turisty byl uložen na webu. Studenti se podíleli na vypracování 

dotazníků, distribuci a na následném vyhodnocení dotazníků. 

Výsledky šetření byly prezentovány na mezinárodní konferenci „The 1st WSEAS 

International Conference on Tourism and Economic Development (TED '11)“, která se konala 

v Rumunsku (Drobeta-Turnu Severin) 27-29 října 2011. Příspěvek byl publikován ve 

sborníku (viz níže), rozšířená verze příspěvku byla zaslána k dalšímu recenznímu řízení 

časopisu International Journal of Energy and Environment. 

 

 

Splnění kontrolovatelných výsledků řešení 

Výsledky projektu byly prezentovány v příspěvku na mezinárodní konferenci „The 1st 

WSEAS International Conference on Tourism and Economic Development (TED '11)“, která 

se konala v Rumunsku (Drobeta-Turnu Severin) 27-29 října 2011: 

 

 Hoferková S., Šimková E., Holzner J., Socially Pathological Phenomena in Relation to 

Mass Tourism in the Czech Republic. The 1st International Conference on Tourism and 

Economic Development (TED '11), Romania, October 27-29, 2011. 

 

Článek je publikován ve sborníku (sborník bude zařazen v databázi Scopus a ISI Web of 

Science): 

 

 HOFERKOVÁ, Stanislava; ŠIMKOVÁ, Eva; HOLZNER, Jindřich. Socially Pathological 

Phenomena in Relation to Mass Tourism in the Czech Republic. In MAZILU, Mirela et 

al (eds.). Proceedings of the 1st International Conference on Tourism and Economic 

Development (TED '11), University Center Drobeta-Turnu Severin, Romania, October 

27-29, 2011. WSEAS Press, 2011. pp 428-431. ISBN 978-1-61804-043-5. 

 

Autoři byli osloveni, aby zaslali rozšířenou verzi příspěvku k dalšímu recenznímu řízení 

časopisu International Journal of Energy and Environment: 

 

 HOFERKOVÁ, S.; ŠIMKOVÁ, E. The Role of the Public Administration in Relation to 

Pathological Phenomena Associated with Tourism in the Czech Republic. International 

Journal of Energy and Environment, ISSN: 1109-9577. V přípravě. 

 

Článek „Systém prevence sociálně patologických jevů ze strany veřejné správy“, byl 

zařazen k recenznímu řízení časopisu Prevence úrazů, otrav a násilí (časopis je zařazen Radou 

vlády pro vědu a výzkum do seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných 

v České republice 2010 – 2011): 

 

 HOFERKOVÁ, S.; ŠIMKOVÁ, E. Systém prevence sociálně patologických jevů ze 

strany veřejné správy. Prevence úrazů, otrav a násilí, ISSN 1801-0261. V přípravě. 
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Přehled realizovaných výdajů 

 

  Plán: Skutečnost: 

a) osobní náklady 2 000 Kč 2376 Kč 

b) stipendia 6 000 Kč 6000 Kč 

c) materiálové náklady 2 000 Kč 4194 Kč 

d) služby (konferenční poplatek) 13 300 Kč 13 901,85 Kč 

e) cestovné   18 140 Kč 15 113 Kč 

 Celkem 41 500 Kč 41 584,85 Kč 

 

a) osobní náklady – 2376 Kč: 

 odměna řešitelům projektu S. Hoferkové 700 Kč a E. Šimkové 700 Kč, 

 dohoda o provedení práce pro studentku M. Rybovou za pomoc při přípravě a prezentaci 

příspěvku na konferenci, za zajištění ubytování v místě konání konference 500 Kč, 

 zákonné zdravotní a sociální pojištění 476 Kč. 

 

b) stipendia – 6000 Kč: 

 stipendium pro studenta magisterského studia J. Holznera za pomoc při přípravě, 

distribuci a vyhodnocení dotazníků pro výzkumné šetření 5000 Kč, 

 stipendium pro studentku magisterského studia M. Rybovou za pomoc při přípravě a 

distribuci dotazníku 1000 Kč. 

 

c) materiálové náklady – 4194 Kč: 

 náplň do tiskárny 2060 Kč, 

 kancelářské potřeby 2134 Kč. 

Materiálové náklady představují nákup nezbytných potřeb pro plánování, realizaci a 

zpracování projektu (toner do tiskárny, papír, pořadače, euro obaly, kancelářské boxy, 

magnetická tabule). 

 

d) služby – 13 901,85 Kč 

 konferenční poplatek na konferenci WSEAS „International Conference on Tourism and 

Economic Development (TED ´11)“, který činil 550 euro = 13 620, 75 Kč, 

 kurzové ztráty 264,55 Kč, 

 kurzové zisky 16,65, 

 haléřové vyrovnání -0,10. 

 

e) cestovné – 15 113 Kč: 

 zpáteční jízdenka ČD do místa konání konference (Drobeta-Turnu Severin) pro dvě 

osoby (řešitele S. Hoferkovou a studentku M. Rybovou) 5873 Kč, 

 diety pro dvě osoby na 4 dny 7109 Kč, 

 cestovní pojištění pro dvě osoby 250 Kč, 

 ubytování v místě konání konference (Drobeta-Turnu Severin) pro dvě osoby na 3 noci 

1881 Kč. 

Cestovné zahrnuje náklady na dopravu, ubytování a diety v místě konání konference. 

Cestovné bylo plánováno pro 2 osoby – řešitele projektu S. Hoferkovou a studentku M. 

Rybovou, která se aktivně podílela na výzkumném šetření a následně také na přípravě a 

prezentaci příspěvku na konferenci.   
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Přidělené prostředky na specifický výzkum byly nepatrně přečerpány (84,85 Kč). Navýšení 

částky v oblasti osobních nákladů bylo způsobeno uzavřením dohody o provedení práce se 

studentkou M. Rybovou za pomoc a aktivitu při přípravě a prezentování příspěvku na 

konferenci a za zajištění ubytování v místě konání konference. 

Změny v materiálových nákladech byly způsobeny tím, že cestovné bylo levnější, než 

předpokládal plán. Podařilo se ušetřit na ubytování v místě konání konference, bylo tedy 

možno navýšit částku na materiál. 

Částka konferenčního poplatku byla nepatrně vyšší dík y aktuálnímu kurzu koruny vůči 

euru.  

 

 

 

 

 

3. 1. 2012 

__________________________ 

Mgr. et Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D. 

 

 

 

 
Přílohy: 

1. Texty článků (TED'11.pdf, Prevence.pdf, IJEE.pdf) 

2. Výpis z OBD (OBD.pdf) 

3. Výpis z Magionu (Magion.pdf) 


