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Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2012 – zakázka č. 2111/2012 

 
Název projektu: Možnosti spolupráce obcí v oblasti cestovního ruchu   
 

Specifikace řešitelského týmu 

Odpovědný řešitel: Ing. Eva Šimková, Ph.D.  

Studentka magisterského studia na PdF UHK: Martina Rybová (IČ: 19387/1, P-NPE 2) 

 

Celková částka přidělené dotace: 37.000 Kč (+ 1.000 Kč) 
 

 

Stručný popis problematiky řešeného projektu: 

Projekt specifického výzkumu se zabývá problematikou spolupráce obcí v oblasti cestovního ruchu, jež je v 
souladu se současnými trendy regionální politiky EU. Projekt pokračuje v tematickém zaměření a navazuje na 
výstupy projektu specifického výzkumu z roku 2011, který byl zaměřený na turistickou destinaci z pohledu 
bezpečnostního (viz SV č. 2116/2011: Koncept bezpečné destinace cestovního ruchu). Na základě osvědčené 
spolupráce v rámci řešení specifického výzkumu v roce 2011, byla do řešitelského týmu opět zařazena 
studentka 2. ročníku magisterského studijního oboru Sociální pedagogika – Martina Rybová.  
 

Současné přístupy k uplatňování regionální politiky zdůrazňují nezbytnost spolupráce obcí při rozvoji dané 
lokality (DHV 2006a). Podle Galvasové a kol. (2007) se uskutečňování regionální politiky ze strany veřejné 
správy příslušných regionů významně opírá o potřebu spolupráce zejména při poznávání a prosazování potřeb 
rozvoje a při tvorbě vhodných podmínek pro jejich praktickou realizaci. Ke spojování obcí dochází s cílem 
zabezpečování takových potřeb, které mají obce svěřené ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
Podle internetového portálu Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR 2009) spolupráce obcí zahrnuje celou 
škálu aktivit, které přinášejí prospěch obci i samotným občanům. Další důležitou zkoumanou problematikou 
jsou podmínky spolupráce, aktéři spolupráce, úrovně a nástroje spolupráce (srov. Galvasová a kol. 2007, Binek 
- Galvasová 2007, GaREP 2008, DHV 2006b).  
 

Mnohé výzkumy a analýzy zaměřené na sociálně ekonomickou situaci v ČR signalizují regionální diference, a 
to jak v možnostech, tak i podmínkách svého rozvoje (Binek a kol. 2007). Podle autorů jsou zhoršené 
podmínky pro další rozvoj nebo revitalizaci území především ve venkovském (rurálním) prostoru. Jednou 
z možností, jak oživit zaostalé venkovské regiony, je provozování cestovního ruchu (srov. Foret a Foretová 
2001, Perlín a kol. 2010). Venkovský cestovní ruch je považován za důležitý podpůrný prvek ekonomického a 
sociálního rozvoje regionu, protože dokáže čerpat a při správném řízení i efektivně využít místného kulturního 
a přírodního dědictví. 
 

Cíle projektu: 

Cílem navrhovaného projektu bylo zmapovat úroveň spolupráce obcí v oblasti cestovního ruchu z hlediska 
jednotlivých forem spolupráce. Dílčím cílem bylo zanalyzovat přínosy meziobecní spolupráce v oblasti 
cestovního ruchu z pohledu ekonomického, sociálního a environmentálního.  
 

Literatura: 

1. Binek, Jan a kol. Venkovský prostor a jeho oživení. Brno: Georgetown, 2007. 140 s. ISBN 80-251-19-5.  
2. Binek, Jan - Galvasová Iva. Faktory efektivity spolupráce obcí. In X. mezinárodní kolokvium o regionálních 

vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 296-302. ISBN 978-80-210-4325-1.  
3. DHV. Programování, subsidiarita a partnerství v regionálním rozvoji České republiky. Souhrnná výzkumná 

zpráva. 2006a. 52 s. Dostupné z: http://www.dhv.cz/article.asp?id=219 
4. DHV. Specifické role aktérů v regionálním partnerství. 2006b. 85 s. Dostupné z: 

http://www.dhv.cz/article.asp?id=221 
5. Foret, Miroslav - Foretová, Věra. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. Praha: Grada, 2001. 178 s. ISBN 80-247-

0207-X. 
6. Galvasová, Iva a kol. Spolupráce obcí jako faktor rozvoje. Brno: Georgetown, 2007. 140 s. ISBN 80-251-20-9. 
7. GaREP. Průmysl cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2008. 264 s. ISBN 978-

80-87147-06-1. 
8. Perlín, Radim – Kučerová, Silvie – Kučera, Zdeněk. Typologie venkovského prostoru Česka. Geografie, 

2010, roč. 115, č. 2, s. 161-187. ISSN 1212-0014. 
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9. SMO ČR. Přínos, formy a podstata partnerské spolupráce. 2009. Dostupné z: 
http://www.smocr.cz/partnerstvi-mest/formy-a-podstata-partnerske-spoluprace.aspx 

10. Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Postup řešení projektu: 
 

Ve spolupráci se studentkou Mart inou Rybovou byl s využitím dostupné literatury aktualizován a doplněn 
dotazník použitý v předchozím specifickém výzkumu z roku 2011. Otázky v dotazníku zkoumaly mimo jiné 
především úroveň spolupráce obcí v oblast i cestovního ruchu, nejčastější formy spolupráce, přínosy 
meziobecní spolupráce a dále faktory, které přispívají ke zefekt ivnění spolupracujících subjektů. Při výzkumu 
jsme vycházely z poznatků Perlína a kol. (2010) o nehomogennosti venkovského prostoru v Česku, a tedy o 
existenci různých typů (resp. osmi kategorií) venkova podle potenciálu jeho rozvoje a tyto poznatky jsme 
ověřovaly v praxi.  
 

Prostřednictvím e-mailu byli v průběhu roku 2012 osloveni starostové obcí, a to v každé z osmi kategorií po 
celé České republice. E-mailový dopis adresovaný této cílové skupině respondentů obsahoval žádost o 
vyplnění on-line dotazníku uveřejněného na webových stránkách. Získané informace z průzkumného šetření 
byly analyzovány, zpracovány do tabulek  a grafů. Na závěr byly výsledky provedeného průzkumu shrnuty a na 
jejich základě byla navržena konkrétní opatření, jež byla průběžně zpracována v publikacích řešitelského 
týmu. Výstupy ze specifického výzkumu byly prezentovány na konferencích WSEAS a v časopisech 
(podrobněji viz dále v textu). 
 

Pozn. Ukázka dotazníku adresovaného starostům obcí je uvedena v příloze č. 1.  

 

Splnění kontrolovatelných výsledků řešení: 

Výsledky výzkumu byly prezentovány ve 3 příspěvcích na mezinárodních konferencích WSEAS, které se konaly 
na Maltě („5th WSEAS International Conference on Urban Rehabilitation and Sustainability“ /URES ´12/, 7.-9. 
9. 2012) a ve Švýcarsku („10th WSEAS International Conference on Environment, Ecosystems and 
Development“ /EED´12/, 29.-31. 12. 2012). Příspěvky jsou publikovány ve sbornících zařazených mimo jiné i 
do databáze SCOPUS (viz příloha č. 2 – Texty článků). Publikace jsou zadány do OBD a předpokládá se jejich 
ohodnocení v rámci RIV bodů. 
 

• Šimková, Eva; Rybová, Martina. Sustainable Tourism Indicators for Regional Development. In: Urban 
Rehabilitation and Sustainability. Proceedings of the 5th WSEAS International Conference. Athens: 
WSEAS, 2012, s. 108-114. ISBN: 978-1-61804-120-3. 

 

• Šimková, Eva. Cultural Tourism as an Important Tool of Sustainable Development in the Czech Republic. 
In: Urban Rehabilitation and Sustainability. Proceedings of the 5th WSEAS International Conference. 
Athens: WSEAS, 2012, s. 115-120. ISBN: 978-1-61804-120-3. 

 

• Šimková, Eva. Partnership of Municipalities and Regional Development in the Czech Republic (Example in 
Rural Tourism). In: Environment, Ecosystems and Development. Proceeding of the 10th WSEAS 
International Conference. Athens: WSEAS, 2012, s. 193-198. ISBN 978-1-61804-147-0. 

 

Byla využita i možnost rozšíření příspěvků a jejich publikování v časopise WSEAS Journal, který je též zařazen 
do databáze SCOPUS (viz příloha č. 3):  
 

• Šimková, Eva. Rural Development – the Rural Areas Sustainability Indicators. International Journal of 
Geology – in print. 

 

• Šimková, Eva. Use of Cultural Heritage in Tourism for Development of the Czech Rural Areas.  
International Journal of Geology – in print. 

 

Na základě výsledků našeho výzkumu byl vytvořen další článek, který byl uveřejněný v časopise „Czech 
Hospitality and Tourism Papers“, jež patří mezi publikace zařazené do RIV - (viz příloha č. 4):  
 

• Šimková, Eva. Aktuální témata ve výzkumu cestovního ruchu. Czech Hospitality and Tourism Papers. 2012, 
roč. VIII., č. 16, s. 82–97. ISSN 1801-1535.   

 

Publikované  příspěvky z konferencí WSEAS a časopisu Czech Hospitality and Tourism Papers byly zadány do 
OBD (viz příloha č. 5 ). 
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Přehled realizovaných výdajů: 
 

Výdaje: Plán: Skutečnost: 

a) osobní náklady 1 900 3 100,00 

b) stipendia 3 100 0,00 

c) materiálové náklady 3 000 1 140,00 

d) služby 13 830 15 925,10 

e) cestovné   13 700 16 890,00 

CELKEM (po zaokrouhlení): 36 000  

CELKEM (po navýšení rozpočtu o 1 000,- Kč): 37 000 37 055,10 

 

a) osobní náklady ve výši 3 100 Kč tvořila odměna pro spolupracující studentku Martinu Rybovou 
(ohodnocení aktivit souvisejících s přípravou průzkumného šetření, s jeho vlastní realizací a 
vyhodnocením); vyplaceno formou Dohody o provedení práce 

b) stipendium v původně plánované výši 3 100 Kč bylo vyplaceno formou DPP – viz výše bod a)  

c) materiálové náklady ve výši 1 140 Kč (tonery do tiskárny využité pro tisk dotazníků a podkladů za účelem 
statistického zpracování)  

d) služby v celkové výši 15 925,10 Kč tvoří: 
- konferenční poplatek na konferenci WSEAS (URES ´12) na Maltě: 550 Eur, tj. 13 667,50 Kč 
- faktura za služby spojené s překladem článku: 1 900 Kč  
- kurzové ztráty: 357,60 Kč         

e) cestovné ve výši 16 890 Kč zahrnuje účast na konferenci WSEAS (URES ´12), Malta (letenka, ubytování, 
diety, cestovní pojištění). 

 

Přidělené prostředky (včetně dodatečného navýšení rozpočtu o 1000 Kč) byly přečerpány o 55,10 Kč. Objem 
plánovaných výdajů byl tedy dodržen, došlo pouze ke změně ve struktuře rozpočtu následovně: 
- částka na osobní náklady (ve výši 1 900 Kč) byla vyplacena prostřednictvím fakturace místo původně 

plánované DPP – žádost předložena dne 3. 10. 2012 (viz příloha č. 6) 
- stipendium ve výši 3 100 Kč bylo vyplaceno formou Dohody o provedení práce z důvodu ukončení 

magisterského studia studentky Martiny Rybové – žádost předložena dne 16. 7. 2012 (viz příloha č. 7) 

- převedení částky 2 tis. Kč z položky „Materiálové náklady“ do položky „Cestovné“ + využití částky 1 tis. Kč, 
o kterou byl celkový rozpočet projektu navýšen; důvodem překročení původně plánované částky na 
„Cestovné“ byla vyšší cena za letenku na konferenci URES´12 (9 040 Kč) než byl předpoklad v době 
podávání projektu (7 100 Kč) – žádost předložena dne 16. 7. 2012 (viz příloha č. 8) 

 

Výpis výsledovky projektu z Magionu je uveden v příloze č. 9. 
 

 
Datum: 3. 1. 2013                        Podpis odpovědného řešitele: 

Ing. Eva Šimková, Ph.D. 
Katedra sociální patologie a sociologie   

         PdF UHK 

 

 

Přílohy: 

1. Ukázka dotazníku pro starosty obcí. 
2. Texty článků publikovaných ve sborníku konferencí WSEAS (URES ´12) a (EED´12). 
3. Texty článků zaslaných k publikování v časopise WSEAS Journal of Geology. 
4. Text článku uveřejněného v časopise „Czech Hospitality and Tourism Papers“. 
5. Výpis publikovaných příspěvků z OBD. 
6. Žádost o změnu čerpání v rozpočtu projektu (změna v položce „Osobní náklady“). 
7. Žádost o změnu čerpání v rozpočtu projektu (změna v položce „Stipendium“). 
8. Žádost o změnu čerpání v rozpočtu projektu (změna v položce „Cestovné“). 
9. Výpis výsledovky z Magionu. 


