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Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013  – zakázka           
č. 2120/2013 

 
 

Název projektu: Koncept udržitelného turismu se zam ěřením na sociální aspekty    
 
Specifikace řešitelského týmu 
Odpov ědný řešitel : Ing. Eva Šimková, Ph.D.  

Student  magisterského studia na PdF UHK:  Jindřich Holzner (IČ: 17246/4, P-NPE 2) 
 
Celková částka p řidělené dotace: 52.500 Kč (+ 1.620 Kč), tj. 54.120 Kč  
 

 
Stru čný popis problematiky řešeného projektu: 
Projekt specifického výzkumu se zabývá problematikou udržitelného turismu s důrazem na 
respektování sociálních aspektů při jeho rozvoji. Řešené téma je v souladu se současnými trendy 
regionální politiky EU i politiky rozvoje turismu uplatňující principy udržitelnosti. Projekt pokračuje 
v tematickém zaměření a navazuje na výstupy projektů specifických výzkumů z roku 2011 a 2012 (viz 
SV č. 2116/2011: Koncept bezpečné destinace cestovního ruchu; SV č. 2111/2012: Možnosti 
spolupráce obcí v oblasti cestovního ruchu; SV č. 2113/2012: Koncept sociálně odpovědného 
cestovního ruchu). Na základě osvědčené spolupráce v rámci řešení projektů v předchozích letech byl 
do řešitelského týmu opět zařazen student 2. ročníku magisterského studijního oboru Sociální 
pedagogika – Jindřich Holzner.  
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spolu s agenturou CzechTourism se v posledních letech zaměřují na 
systémovou podporu sociálního cestovního ruchu (viz „Národní program podpory cestovního ruchu“, 
podprogram „Cestování dostupné všem“; /více na http://www.mmr.cz/cs//, dále projekt „European 
Destination of Excellence“ s tématem „Cestování bez bariér“ /více na http://www.eden-
czechtourism.cz/). Reagují tak na aktuální celosvětový trend a filozofii cestovního ruchu dostupného 
pro všechny. Podpora sociálně zaměřeného cestovního ruchu je zároveň v souladu se zásadami 
udržitelného cestovního ruchu, kde sociální aspekty jsou jedním ze tří pilířů rozvoje turismu. 
    
Cíl projektu: 
Cílem navrhovaného projektu bylo zmapovat dostupnost aktivit spojených s cestováním pro vybrané 
skupiny klientů (konkrétně pro rodiny s dětmi do 10 let věku) z hlediska ekonomického, sociálního, 
bezpečnostního a fyzického.  
 
Postup řešení projektu: 
Ve spolupráci se studentem Jindřichem Holznerem byla nejprve zanalyzována dostupná literatura a 
byla provedena rešerše zahraničních zkušeností se sociálním cestovním ruchem, např. Mezinárodní 
organizace sociálního turismu (ISTO: The International Social Tourism Organization, dostupné z: 
http://www.oits-isto.org/en/). Byl vytvořen přehled skupin se zvýšenou sociální zranitelností z hlediska 
příjmu, věku, zdravotního handicapu (rodiny s dětmi, senioři nad 60 let věku, osoby se zdravotním 
handicapem atd.). Dále byla mapována úloha veřejné správy v podpoře sociálního cestovního ruchu 
ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám a aktivity zajišťující bezpečné prostředí v destinaci 
cestovního ruchu.  
 

V průběhu řešení projektu byly vypracovány dva dotazníky – jeden dotazník byl určen pro turisty, 
druhý dotazník pro starosty obcí. Průzkumná šetření byla realizována ve vybraných destinacích 
venkovského charakteru, jež jsou v poslední době výše zmíněnými cílovými skupinami hojně 
vyhledávané. Byla zjišťována dostupnost cestovního ruchu z následujících hledisek: 
 
 

1. Ekonomické (finanční dostupnost služeb cestovního ruchu). 
2. Sociální (plnohodnotné vyžití v destinaci, možnost využívání atraktivit cestovního ruchu 

prostřednictvím vybavenosti lokality infrastrukturou zajišťující zejm. dopravní služby a služby pro 
volnočasové aktivity). 

3. Sociologické (problematika sociální inkluze jednotlivých skupin turistů, vztah místních obyvatel 
k turistům, sociální klima v turistických destinacích). 

4. Bezpečnostní (čisté, klidné a bezpečné prostředí). 
5. Fyzické (bezbariérové přístupy atd.). 
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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. Byl také vytvořen soubor indikátorů 
udržitelné venkovské destinace zabezpečující dostupnost aktivit cestovního ruchu pro všechny 
skupiny turistů a zároveň zajišťující udržitelný rozvoj destinace nejen z hlediska ekonomického, ale i 
sociálního a environmentálního.  

 
Spln ění kontrolovatelných výsledk ů řešení: 
Výsledky z realizovaných šetření jsou prezentovány v monografii a dále v příspěvku vytvořeném pro 
časopis Acta UBM JU v Českých Budějovicích, který v době zaslání příspěvku k jeho uveřejnění byl 
zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů. Dále jsou připravovány 2 příspěvky 
do sborníku konference EF UMB v Banské Bystrici (Turistica Bistriciensis 2014), která se uskuteční   
3.-4. dubna 2014 v Banské Bystrici. Následuje přehled vytvořených i připravovaných publikací:  
 

 

1. Monografie: 
Šimková, Eva. Sustainability in Tourism and Rural Areas. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. 175 s. 
ISBN 978-80-7435-361-1. (viz příloha č. 1 a 2)  
 

2. Příspěvek v  odborném periodiku: 
Příspěvek do časopisu Acta Universitatis Bohemiae Meridionales – ISSN 1211-3285, vydavatel 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (viz příloha č. 3): 
Šimková, Eva.; Holzner, Jindřich. Udržitelný rozvoj venkova – monitoring a hodnocení. Příspěvek 
v recenzním řízení.   

 

3. Příprava dvou p říspěvků do sborníku konference (viz příloha č. 4):  
a) Šimková, Eva. Sociálně odpovědný cestovní ruch v ČR jako možnost rozvoje venkovských regionů. 
b) Šimková, Eva. Je provozování venkovského cestovního ruchu společensky odpovědné? 

 
Přehled realizovaných výdaj ů: 
 

Výdaje: Plán: Skute čnost: 

a) osobní náklady 5 000 4 019,99 

b) stipendia 8 000 8 000,00 

c) materiálové náklady 7 100 11 842,00 

d) služby 30 000 30 100,00 

e) cestovné   2 400 188,00 

CELKEM (po zaokrouhlení): 52 500  

CELKEM (po navýšení rozpo čtu o 1 620,- K č): 54 120 54 149,99 
 

 

a) osobní náklady ve výši 4 019,99 Kč tvoří odměna pro řešitelku projektu (ohodnocení aktivit 
souvisejících s tvorbou podkladů k průzkumným šetřením, kontrola dílčích výstupů 
spolupracujícího studenta, práce na monografii), 

 

b) stipendium ve výši 8 000 Kč pro spolupracujícího studenta (ohodnocení aktivit souvisejících 
s přípravou průzkumného šetření, s jeho realizací a vyhodnocením),  

 

c) materiálové náklady ve výši 11 842 Kč tvoří tonery do tiskárny využité pro tisk dotazníků a 
podkladů za účelem zpracování dat (3 117 Kč), dále kancelářské potřeby (3 525 Kč) a knihy 
(5 200 Kč) využité při realizaci průzkumného šetření a pro vypracování monografie,  

 

d) služby v celkové výši 30 100 Kč tvoří: 
-  konferenční poplatek na Konferenci národních geoparků ve výši 1 500 Kč, 
-  faktura za služby spojené s překladem monografie: 8 000 Kč,  
-  služby spojené s vydáním monografie: 20 600 Kč, 

 

e) cestovné ve výši 188 Kč zahrnuje účast na Konferenci národních geoparků v Chodové Plané 
(příloha č. 5) 
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Přidělené prostředky (včetně dodatečného navýšení rozpočtu o 1 620 Kč) byly vyčerpány. Objem 
plánovaných výdajů byl v zásadě dodržen, došlo pouze k nedočerpání cestovného ve prospěch 
navýšení částky na materiálové náklady. 
 

 
 
 
Výpis výsledovky projektu z Magionu je součástí přílohy č. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 3. 1. 2014                                         Podpis odpovědného řešitele: 

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

         PdF UHK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1. Text monografie s názvem „Sustainability in Tourism and Rural Areas“. 
2. Výpis monografie z OBD.  
3. Text článku zaslaného k publikování v časopise Acta Universitatis Bohemiae Meridionales (JUČB) 

– příspěvek v recenzním řízení. 
4. Připravované příspěvky do sborníku konference EF UMB v Banské Bystrici (Turistica Bistriciensis 

2014). 
5. Účast na Konferenci národních geoparků v Chodové Plané. 
6. Výpis výsledovky z Magionu. 
 
 


